
 

 
 

Source cross-lists $7bn worth of ETFs on Euronext Amsterdam 

Feb 6th, 2017 | By James Lord | Category: Latest news  

Source has listed three of its largest exchange-traded products, collectively holding almost $7bn in assets under 

management (AUM), on the Amsterdam section of the Euronext stock exchange. Following the move, investors 

in the Netherlands will have the ability to trade locally in Source ETPs tracking the S&P 500 Index, US-listed 

biotech stocks, or the price performance of physical gold. 

Source sounds the opening gong at Euronext at 

Beursplein 5 to celebrate the cross-listing of three of 

its largest and most successful ETPs. 

The $3bn Source S&P 500 UCITS ETF (SPXS) offers 

one of the cheapest ways to get US equity exposure 

with an ongoing charge of just 0.05% per annum. 

The $520m Source NASDAQ Biotech UCITS ETF 

(SBIO) is the only ETF in Europe that provides 

targeted exposure to the US biotechnology segment. 

It has total fees of 0.40%. 

The Source Physical Gold ETC (SGLD) is the largest Source product, currently with more than $3.4bn in AUM, 

backed by physical gold bullion. It has total fees of 0.29%. 

The cross-listings are expected to make it easier and cheaper for local investors to trade and settle the above 

ETPs. 

Source believes these ETPs offer investors good options as both core portfolio holdings or as tactical plays in the 

aftermath of the US Presidential election. 

Sjef Pieters, Executive Director – Head of Netherlands and Nordics at Source, commented: “Trump’s election 

victory triggered demand in these three areas of the market, with some investors thinking his growth plans will 

help US companies either broadly or in certain sectors such as biotech. At the same time, we have seen others 

wanting to add gold in case uncertainty or volatility escalates.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etfstrategy.co.uk/author/james-lord-2/
http://www.etfstrategy.co.uk/category/latest-etf-news/
http://www.etfstrategy.co.uk/tag/united-states-canada


 

 
 

Source lists three ETPs on EURONEXT 

Amsterdam 

Mon, 06/02/2017 - 12:46 

By Beverly Chandler  

Source has listed three of its largest ETPs on the Amsterdam section of the EURONEXT 

stock exchange. The firm writes that this should make it easier and cheaper for local 

investors to trade and settle the three products. 

The USD3 billion Source S&P 500 UCITS ETF has an ongoing charge of 0.05 per cent 

per annum, offering exposure to US equities; the Source NASDAQ Biotech UCITS ETF 

is the only ETF in Europe that provides targeted exposure to the US biotechnology 

segment; and the Source Physical Gold ETC is the largest Source product, currently with 

more than USD3.4 billion of assets invested, backed by physical gold bullion.  

“Investors who are looking for the most effective way to get exposure to a basic 

benchmark, such as the S&P 500, are increasingly turning to ETFs,” says Source’s Sjef 

Pieters. “They generally have low costs, trade throughout the day, and many often 

provide very accurate tracking of the index.” 

Pieters continues: “Trump’s election victory triggered demand in these three areas of the 

market, with some investors thinking his growth plans will help US companies either 

broadly or in certain sectors such as biotech. At the same time, we have seen others 

wanting to add gold in case uncertainty or volatility escalates.” 
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Summary on the Dutch articles as per below: Cashcow, Financial Investigator, Fondsnieuws 
regurgitate the news that Source, a pan-European ETF issuer, listed three of its most popular and 
successful products on the Amsterdam market. The articles give a deep dive in the different type of 
products (block busters) and highlight the quote of Sjef Pieters, executive director – head of 
Netherlands and Nordics, saying that these products meet the needs for investors who are looking 
for alternative ways of investing and more often start to look at ETFs.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Source introduceert 3 ETF’s  

Geplaatst door Eddy Schekman | 6 februari 2017   ETF's  

Vandaag heeft Source, de pan-Europese aanbieder van ETF’s, drie van haar grootste en succesvolste 

producten genoteerd aan Euronext Amsterdam.  

 

 

 

 

Het gaat om: 

 De Source S&P 500 UCITS ETF – met slechts 0,05% lopende kosten per jaar behoort deze ETF tot een van 

de goedkoopste manieren om te beleggen in de 500 grootste Amerikaanse aandelen; 

 De Source NASDAQ Biotech UCITS ETF, de enige ETF in Europa die een gediversifieerde belegging 

faciliteert in de biotechnologie sector in de VS; en 

 De Source Physical Gold ETC, het grootste Source-product – gedekt door fysiek ongemunt goud. 

  

http://www.cashcow.nl/wp-content/uploads/2017/02/image00110.jpg
http://www.cashcow.nl/author/eddy/
http://www.cashcow.nl/source-introduceert-3-etfs/#disqus_thread
http://www.cashcow.nl/category/fondsen/etfs/


 

Source noteert drie populaire 

Exchange Traded Products 

aan Euronext Amsterdam 

 

maandag 6 februari 2017 

Vandaag heeft Source, de pan-Europese aanbieder van ETF’s, drie van haar grootste en 

succesvolste producten genoteerd aan Euronext Amsterdam. Hiermee faciliteert zij 

efficiënte verhandeling voor lokale institutionele en particuliere beleggers vanuit een 

transactiekosten- en settlement perspectief.  

De drie producten die dit betreft zijn: 

*De Source S&P 500 UCITS ETF (inleg circa USD 3 miljard) met slechts 0,05% lopende 

kosten per jaar. Deze ETF is een van de goedkoopste manieren wereldwijd om te beleggen in 

de 500 grootste Amerikaanse aandelen; 

*De Source NASDAQ Biotech UCITS ETF,de enige ETF in Europa die een gediversifieerde 

belegging faciliteert in de biotechnologie sector in de VS; en 

*De Source Physical Gold ETC, het grootste Source-product (inleg meer dan USD 3,4 

miljard) - gedekt door fysiek ongemunt goud. 

“Beleggers die op zoek zijn naar de meest efficiënte manier om te beleggen in een benchmark 

zoals de S&P 500, maken steeds meer gebruik van ETF's,” zegt Sjef Pieters, die bij Source 

verantwoordelijk is voor de Nederlandse markt. “Over het algemeen kan dat tegen lage 

kosten, ze worden gedurende de gehele dag verhandeld en doorgaans wordt de index zeer 

nauwkeurig gevolgd. De indexproducten die Source aanbiedt hebben gemiddeld genomen 

een lage tracking error.” 

Pieters vult aan: “De verkiezingsoverwinning van Donald Trump heeft de vraag naar 

beleggingen in deze drie specifieke segmenten van de markt aangewakkerd. Veel beleggers 

denken immers dat zijn plannen ten goede komen aan Amerikaanse ondernemingen en dat 

daarmee een periode van sterke economische groei zal worden ingeluid, zowel algemeen, 

maar meer specifiek ook in bepaalde sectoren, zoals de biotechnologie. Tegelijk zien wij dat 

beleggers goud zien als een aanvulling aan hun portefeuille voor het geval dat de onzekerheid 

toeneemt of volatiliteit in de markt stijgt.” 

De noteringen die Source vandaag realiseerde aan Euronext Amsterdam zijn de recentste 

voorbeelden van het belang dat zij hecht aan een aanbod van kwalitatieve, transparante en 

kostenefficiënte ETF's aan Europese beleggers. Eerder werd ook een breed scala van 

noteringen in Italië aangevraagd, naast de reeds bestaande noteringen in het VK, Zwitserland 

en Duitsland. 



 

 

 

Source noteert blockbuster ETF’s aan 

beurs Amsterdam  

Door onze redactie - Gisteren | Producten  

 

Source heeft drie van haar grootste ETF’s genoteerd aan Euronext Amsterdam. Ter gelegenheid 

hiervan luidde Sjef Pieters van de aanbieder de openingsgong.  

De notering maakt een efficiëntere verhandeling van de ETF’s mogelijk voor lokale 

institutionele en particuliere beleggers.  

Het gaat om een tracker op goud, de Amerikaanse biotechnologiesector en de S&P 500.  

De Source Physical Gold ETC is het product met het meeste geld onder beheer, ruim dan  3,4 

miljard dollar, en kost 0,29 procent per jaar. 

Ook de Source S&P 500 Ucits ETF is meer dan 3 miljard dollar groot. Met 0,05 procent per 

jaar kosten is het een van de goedkoopste op deze Amerikaanse aandelenindex. 

De Source Nasdaq Biotech Ucits ETF kost 0,40 procent per jaar.     

Trump 

‘De verkiezingsoverwinning van Donald Trump heeft de vraag naar beleggingen in deze drie 

specifieke segmenten van de markt aangewakkerd’, zegt Pieters (foto), die verantwoordelijk 

is voor de Nederlandse markt.  

‘Veel beleggers denken immers dat zijn plannen ten goede komen aan Amerikaanse 

ondernemingen en dat daarmee een periode van sterke economische groei zal worden 

ingeluid, zowel algemeen, maar meer specifiek ook in bepaalde sectoren, zoals de 

biotechnologie’ 

‘Tegelijk zien wij dat beleggers goud zien als een aanvulling aan hun portefeuille voor het 

geval dat de onzekerheid toeneemt of volatiliteit in de markt stijgt.’ 

  

 

 

 

https://www.fondsnieuws.nl/beleggingscategorie


 

SOCIAL MEDIA 
 
LinkedIn 
 

 
 
Impressions (i.e. The number of times each update was seen by LinkedIn members.): 11.000 
Clicks (i.e. The number of clicks on your content, the company name, or the company logo.) 130. 
Interactions (i.e. The number of times people have liked, commented on, or shared each update.) 37 
Engagement (i.e. The number of interactions plus the number of clicks, divided by the number of 
impressions.) 1.53%  
 
Twitter (a selection of tweets) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


