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Let op! U dient uw eventuele beslissing om te beleggen in de aandelen uitsluitend te baseren op de informatie die is 
opgenomen in het Prospectus, en niet enkel op basis van de informatie die is opgenomen in dit document. Het prospectus 
is verkrijgbaar in elektronische vorm via de corporate website van NIBC (www.nibc.com) en kan kosteloos in gedrukte 
vorm worden opgevraagd bij ABN AMRO, per e-mail (corporate.broking@nl.abnamro.com) of schriftelijk (ABN AMRO 
Bank N.V., t.a.v. Corporate Broking (HQ7050), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.). 

Het prospectus is, voor Nederlandse ingezetenen, ook verkrijgbaar in elektronische vorm via de website van Euronext 
Amsterdam N.V. (www.euronext.com). 

Voor verdere informatie in verband met de verkrijgbaarstelling van het prospectus verwijzen wij u naar de sectie 
“Belangrijke informatie en risico’s” van dit document.
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1. BELANGRIJKE INFORMATIE 
EN RISICO’S
Deze brochure (dit “Document”) bevat een korte beschrijving van 
enkele belangrijke onderwerpen zoals opgenomen in het Engelstalige 
prospectus van NIBC Holding N.V. (“NIBC”) dat algemeen verkrijgbaar 
is gesteld op 12 maart 2018 (het “Prospectus”).

Het Prospectus beschrijft de aanbieding van bestaande gewone aandelen in NIBC (de “Aandelen”) 
door J.C Flowers & Co via NIB Partners LP, New NIB Partners II LP, NIB Special Investors LP, NIB 
Special Investors II LP, NIB Special Investors III LP, NIB Special Investors IV-A LP, NIB Special Investors 
IV-B LP en NIB Special Investors V LP (gezamenlijk de “Verkopende Aandeelhouders”).

Dit Document is geen samenvatting van het Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wet op 
het financieel toezicht (“Wft”) en is niet beoordeeld of goedgekeurd door de Stichting Autoriteit 
Financiële Markten (“AFM”). Het is naar zijn aard niet volledig. Dit Document wordt namens NIBC 
verspreid en NIBC is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hierin staan. NIBC 
verklaart dat de informatie in dit Document in overeenstemming is met de werkelijkheid op de 
publicatiedatum van dit Document. NIBC wijst er echter op dat in dit Document slechts een beperkt 
beeld van haar activiteiten en haar dochtermaatschappijen wordt geschetst. Op zichzelf vormt dit 
Document dan ook geen geschikte basis voor het nemen van een beslissing om te beleggen in de 
aandelen. Bij het nemen van een beslissing om in te schrijven op de aandelen, dient een potentiële 
belegger zich uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het Prospectus, en niet 
slechts op informatie in dit Document. 

Dit Document is gebaseerd op, en dient te worden gelezen in samenhang met, de meer gedetailleerde 
informatie en de financiële informatie (inclusief de toelichting daarop) in het Prospectus. De tekst van 
het Prospectus is leidend. Marktinformatie in dit Document is, waar aangegeven, afkomstig van externe 
bronnen, o.a. Centraal Bureau voor de Statistiek, waarop geen beleggingsbeslissingen mogen worden 
gebaseerd. Hoewel NIBC meent dat de door haar gebruikte externe bronnen betrouwbaar zijn, heeft 
NIBC de informatie die zij van de externe bronnen heeft betrokken niet onafhankelijk geverifieerd en 
kan zij de juistheid en volledigheid van die informatie niet garanderen. Waar in dit Document wordt 
vermeld dat NIBC een leidende positie heeft in een of meer markten is dit gebaseerd op analyses van 
NIBC. Voor data en bronnen verwijzen wij u naar het Prospectus.

Dit Document is uitsluitend bestemd voor de Nederlandse markt. Het mag niet buiten Nederland 
worden verspreid en vormt geen aanbod of uitnodiging om de aandelen te kopen, in het bijzonder 
niet in de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië. De in dit Document genoemde aandelen 
mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan, of ten behoeve van, 
”US Persons” (zoals gedefinieerd in Regulation S volgens de U.S. Securities act 1933, als gewijzigd, 
de “Securities act”), tenzij deze aandelen zijn geregistreerd ingevolge de Securities act of zijn 
vrijgesteld van registratie ingevolge enige uitzonderingsbepaling daarop. NIBC en de Verkopende 
Aandeelhouders hebben geen van de aandelen als zodanig geregistreerd en zijn niet van plan om 
aandelen in de Verenigde Staten aan het publiek aan te bieden.

BELANGRIJKE INFORMATIE EN RISICO’S
Voor meer informatie verwijzen wij naar het Prospectus en de daarin opgenomen Nederlandstalige 
samenvatting van het Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wft.

Het Prospectus (inclusief Nederlandstalige samenvatting) is verkrijgbaar in elektronische vorm via de 
corporate website van NIBC (www.nibc.com) en kosteloos in gedrukte vorm bij ABN AMRO, per 
e-mail (corporate.broking@nl.abnamro.com) of schriftelijk (ABN AMRO Bank N.V., t.a.v. Corporate 
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Broking (HQ7050), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.) vanaf de datum van publicatie van 
het Prospectus tot en met de afwikkelingsdatum.

RISICO’S
Beleggen in aandelen brengt risico’s met zich mee. Resultaten van het bedrijf of de bedrijven waarin 
u belegt kunnen immers tegenvallen, ook die van NIBC. De Aandelen van het huidige NIBC1 zijn niet 
eerder op de publieke markt verhandeld en er is geen garantie dat er een actieve en liquide markt 
voor de aandelen ontstaat.

De koers van de aandelen kan dalen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u weinig of zelfs 
geen dividend ontvangt. Potentiële beleggers dienen dan ook, voordat zij tot inschrijving overgaan, 
het Prospectus nauwkeurig te bestuderen en in het bijzonder moeten zij kennisnemen van de 
beschrijving van de belangrijke risico’s die verbonden zijn aan een eventuele belegging in de Aandelen, 
zoals opgenomen in het hoofdstuk “risk factors” in het Prospectus, alsmede van de informatie en 
waarschuwing zoals opgenomen in het hoofdstuk “important information” van het Prospectus. De 
waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om eerst hun eigen beleggingsadviseur 
te raadplegen alvorens een beleggingsbesluit te nemen. In Hoofdstuk 10 “Belangrijkste risico’s” vanaf 
pagina 24 van dit Document zijn enkele van de in het Prospectus opgenomen risicofactoren kort 
aangeduid.

Potentiële beleggers worden verder nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid dat de beursgang van 
NIBC door onvoorziene omstandigheden, waaronder marktomstandigheden, geen doorgang kan 
vinden. In een dergelijk geval worden alle inschrijvingen als niet gedaan beschouwd. Alle eventuele 
toewijzingen van aandelen worden in dat geval geacht niet te zijn gedaan. Alle eventuele ontvangen 
betalingen voor de Aandelen worden geretourneerd zonder vergoeding van rente of andere kosten 
en Euronext Amsterdam N.V. kan verrichte transacties ongeldig verklaren.

Dit Document bevat uitspraken over de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige strategie 
en inschattingen en verwachtingen van NIBC met betrekking tot externe ontwikkelingen. Deze 
uitspraken bevatten aannames, risico’s en onzekerheden die na de publicatiedatum van dit Document 
kunnen veranderen dan wel anders kunnen uitvallen.

Particuliere beleggers kunnen uitsluitend ‘bestens’ inschrijven en moeten zich realiseren dat de 
uiteindelijke prijs van de Aandelen boven de maximumprijs van de in het Prospectus vermelde 
bandbreedte kan uitkomen Zie ook Hoofdstuk 8 “Belangrijkste aanbiedingsvoorwaarden” vanaf  
pagina 19 van dit Document. 

De toewijzing van Aandelen op inschrijvingen van particulieren hangt onder andere af van het totaal 
aantal Aandelen waarop door particulieren wordt ingeschreven en van het totaal aantal Aandelen dat 
zal worden aangeboden. Dit betekent dat u minder Aandelen toegewezen kunt krijgen dan waarop 
u had ingeschreven. Het betekent ook dat het een risico is om voor meer Aandelen in te schrijven 
dan u wilt verkrijgen, omdat het mogelijk is dat u alle Aandelen waar u voor heeft ingeschreven 
krijgt toegewezen. Voor verdere informatie in verband met de verkrijgbaarheid van het Prospectus 
verwijzen wij naar de “Belangrijkste aanbiedingsvoorwaarden” vanaf pagina 19 van dit Document.

1 Dit geldt voor de huidige entiteit, tot 1999 was een voorloper van NIBC genoteerd aan de voorloper van Euronext Amsterdam.
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“ Wij zijn er voor ondernemende mensen die hun 
plannen met optimisme en vasthoudendheid 
realiseren. Onder het motto ‘ Think YES’ willen  
we op beslissende momenten bijdragen aan de 
groei van onze klanten.”
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2. OVER NIBC

NIBC is een ondernemende bank die 
haar klanten bijstaat op de voor hen 
meest beslissende financiële momenten. 
Wij zijn een bank die net als onze klanten 
vooruitdenkt en een ‘can do’-instelling 
heeft. Dit noemen wij onze ‘Think YES’-
mentaliteit.

KLANTGERICHT 
Onze klanten hebben onze hoogste prioriteit. 
Wij handelen vanuit onze waarden Professioneel, 
Ondernemend, Inventief. Uitgaande van deze waarden 
streven we naar duurzame relaties op basis van 
vertrouwen, transparantie en betrouwbaarheid.

Klanten kunnen bij ons terecht voor op maat gemaakte 
oplossingen die zijn afgestemd op hun continu 

veranderende behoeften. Wij staan op de voor onze 
klanten meest beslissende momenten klaar om hen van 
dienst te zijn.

NIBC is trots om voor een brede klantenkring te 
mogen werken: ondernemingen, financiële instellingen, 
institutionele beleggers, financiële sponsors, familiebedrijven, 
ondernemende investeerders en retail klanten.

Vanuit onze vestigingen in Den Haag, 
Amsterdam, Frankfurt, Londen en Brussel 
bedienen wij circa 700 middelgrote 
ondernemingen, 800 investor- en 300 
leaseklanten en circa 400.000 retail klanten 
met klantgerichte producten en diensten. 
Wij focussen ons op Noordwest-Europa.

HISTORIE
NIBC is in 1945 opgericht om financiering te verstrekken 
aan visionaire ondernemers die meewerkten aan de 
wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. 
In de loop der jaren hebben wij ons ontwikkeld tot een 
ondernemende bank die zich richt op financiering en 
advisering en co-investering.

Wij hebben ons ontwikkeld tot een flexibele bank die 
snel kan handelen, met een ‘ Think YES’-mentaliteit en een 
even sterke ‘can do’-instelling als onze klanten. Wij hebben 
sindsdien een groot aantal stappen gezet: de introductie 

van NIBC Direct en Beequip, de overname van Gallinat 
Bank in Duitsland en SNS Securities, nu NIBC Markets, in 
Nederland. En recentelijker hebben wij op het gebied van 
fintech minderheidsbelangen in Ebury en Finleap genomen. 
Mede dankzij de steun van onze aandeelhouders, die reeds 
jaren achter ons staan, hebben wij kunnen voortbouwen op 
ons ondernemende DNA en NIBC kunnen ontwikkelen tot 
de bank van vandaag; de bank die het meest geschikt is om 
ondernemers te helpen op de voor hen meest beslissende 
financiële momenten. Nu en in de toekomst.

ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN 
VOOR CORPORATE KLANTEN  
Wij bieden zakelijke klanten in het middensegment 
specifieke producten over een breed spectrum aan, 
waaronder advies, structureringen, financieringen, 
co-financieringen variërend van leningen tot en 
met eigen vermogen financiering toegepast met 
een onderliggende toegewijde en selectieve sector 
aanpak, een focus op specifieke sectoren en 
subsectoren in Noordwest-Europa, met een focus 
op Nederland en Duitsland. 

ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN 
VOOR RETAIL KLANTEN  
Het Retail Klanten segment richt zich op het 
aanbieden van transparante, begrijpelijke en 
eerlijke hypothecaire leningen in Nederland 
en particuliere spaarproducten in Nederland, 
Duitsland en België via het merk NIBC Direct. 
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3. KERNCIJFERS 2017

In 2017 heeft NIBC een nettowinst gemaakt van EUR 216 miljoen, meer dan een verdubbeling ten 
opzichte van vorig jaar (2016: EUR 104 miljoen). Dit was vooral het gevolg van de verdere groei van 
onze klanten-franchise, lagere funding kosten en het positieve eenmalige effect van EUR 53 miljoen 
uit de verkoop van de oude Duitse vastgoedportefeuille (Vijlma). Het totale rendement op het eigen 
vermogen (ROE) steeg in 2017 naar 11,9%, al zijn we van mening dat het percentage exclusief het 
positieve effect van de verkoop van een oude Duitse vastgoedportefeuille, 8,9%, een beter beeld 
geeft van de werkelijke prestaties in het afgelopen jaar. 

De netto-rentebaten stegen verder, vooral dankzij een verdere verlaging van de financieringskosten. 
Inkomsten uit vergoedingen en beleggingen waren in 2017 buitengewoon hoog als gevolg van het 
sterke economische klimaat en de kwaliteit van de portefeuille. 

Conform onze strategie, die gericht op ‘marge boven volume’, blijven we behoedzaam en gedisciplineerd 
als het gaat om de selectie van nieuwe transacties, zoals ook blijkt uit de ontwikkeling van onze 
Corporate Banking-franchise. Ondanks de solide nieuwe productie, die meer dan EUR 3 miljard 
bedroeg, daalde het totale uitstaande volume in 2017 omdat deze nieuwe productie lager was dan 
het totaalbedrag aan aflossingen, de verkoop van de oude vastgoedportefeuille in Duitsland en valuta-
effecten als gevolg van de sterke euro.

De hypotheekmarkt ondervindt felle prijsconcurrentie van niet-bancaire instellingen en traditionele 
spelers die hun marktaandeel verdedigen. De marges staan onder druk op alle looptijden en 
consumenten geven steeds vaker de voorkeur aan langere rentevaste periodes. In 2017 groeide 
de hypotheekportefeuille met meer dan 3% naar EUR 9,1 miljard ultimo 2017. Dit is inclusief de 
acquisitie van een portefeuille ter waarde van EUR 220 miljoen.

De kosten van de bank waren aanzienlijk hoger als gevolg van extra investeringen in IT, projecten 
op het gebied van regelgeving zoals MIFID II en IFRS 9, de reorganisatie van NIBC Markets, en 
kosten samenhangend met de verkenning van de strategische opties. De efficiency ratio van de bank 
verbeterde desalniettemin van 51% in 2016 naar 44% in 2017 (47% exclusief het positieve effect van 
de verkoop van de oude vastgoedportefeuille).
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4. PRODUCTEN EN DIENSTEN

CORPORATE KLANTEN SEGMENT
NIBC’s Corporate Klanten segment biedt haar zakelijke klanten in het middensegment specifieke 
producten over een breed spectrum aan, waaronder advies, structureringen, financieringen,  
co-financieringen variërend van leningen tot en met eigen vermogen financiering toegepast met 
een onderliggende toegewijde en selectieve sector aanpak, een focus op specifieke sectoren en 
subsectoren in Noordwest-Europa, met een focus op Nederland en Duitsland. Daarnaast biedt 
NIBC diensten aan institutionele investeerders en financiële sponsoren (inclusief private equity 
investeerders). Deze klanten worden vaak geconfronteerd met vraagstukken rondom de financiering 
of groei van hun operationele activiteiten en waarderen NIBC’s ondernemende en inventieve aanpak.

NIBC richt zich op het faciliteren van de groei van haar klanten in specifiek geselecteerde sectoren en 
subsectoren op beslissende momenten.

NIBC is specialist in de volgende sectoren:

NIBC’s belangrijkste productcategorieën zijn:
Leveraged Finance: deze producten worden hoofdzakelijk aangeboden in combinatie met de 
financiering van acquisities door private equity-fondsen van middelgrote bedrijven in Noordwest-
Europa, waarvan de ondernemingswaarde doorgaans tussen de EUR 50 miljoen en EUR 500 miljoen 
ligt. NIBC’s Leveraged Finance aanbod bedient hoofdzakelijk klanten in de Food, Agriculture, Retail & 
Health, Industries & Manufacturing en Telecom, Media, Technology & Services sectoren.

Receivables Finance: onder de aangeboden producten vallen het verstrekken van portfolio lease 
financiering, financiering van on- en off-balance handelsvorderingen, omgekeerde factoring (reverse 
factoring), vendor lease programma’s en andere op kasstromen gebaseerde financieringsoplossingen. 
NIBC’s Receivables Finance aanbod bedient hoofdzakelijk klanten in de Industries & Manufacturing en 
Telecom, Media, Technology & Services sectoren. 

Mezzanine and Equity Solutions: de aangeboden producten richten zich hoofdzakelijk op 
het ondersteunen van ondernemers en aandeelhouders op de voor hen belangrijke momenten 
door in hun ondernemingen te investeren door middel van flexibele risicodragende oplossingen, 
waaronder minderheidsdeelnemingen in vermogen en mezzanine oplossingen. NIBC richt zich met 
het Mezzanine en Equity Solutions aanbod hoofdzakelijk op klanten in de Food, Agriculture, Retail & 
Health, Industries & Manufacturing, Telecom, Media, Technology & Services, Commercial Real Estate en 
Infrastructure & Renewables sectoren.

Food, Agriculture, Retail  
& Health

Infrastructure & Renewables

Telecom, Media, Technology  
& Services

Shipping & Intermodal

Industries & Manufacturing

Commercial Real Estate

Offshore Energy
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Capital Markets: onder de aangeboden producten vallen kapitaalmarktoplossingen, equity research 
en sales- en trading oplossingen voor investeerders en zakelijke klanten. NIBC’s Capital Markets 
aanbod bedient hoofdzakelijk klanten in de volgende sectoren: Food, Agriculture, Retail & Health, 
Industries & Manufacturing en Telecom, Media, Technology & Services.

Corporate Finance: onder de aangeboden producten vallen onder andere het adviseren bij fusies 
en overnames van de kopende of de verkopende partij. Voorbeelden van zulke transacties betreffen 
zowel publieke als private ondernemingen, managementteams en private equity partijen, beursgangen, 
publieke overnames en management buy-outs. NIBC’s Corporate Finance aanbod bedient 
hoofdzakelijk klanten in de Food, Agriculture, Retail & Health, Industries & Manufacturing, Telecom, 
Media, Technology & Services sectoren.

Corporate Lending: de aangeboden producten bevatten een breed spectrum aan leningen die 
klanten helpen om hun strategische doelen te behalen. Corporate Lending richt zich met name op 
het middensegment en familiebedrijven. NIBC’s Corporate Lending aanbod bedient hoofdzakelijk 
klanten in de volgende sectoren: Food, Agriculture, Retail & Health, Industries & Manufacturing, 
Telecom, Media, Technology & Services.

Asset and Cash Flow Finance: onder de aangeboden producten vallen onder andere 
financieringsproducten op basis van de kasstromen van zakelijke klanten in combinatie met de waarde 
van onderpanden. Hiermee worden elementen van projectfinanciering en van bedrijfsfinanciering 
gecombineerd. NIBC’s Corporate Lending aanbod biedt klanten voornamelijk diensten aan in de 
volgende sectoren: Commercial Real Estate, Infrastructure & Renewables, Offshore Energy en 
Shipping & Intermodal. 

RETAIL KLANTEN SEGMENT
Het Retail Klanten segment richt zich op klanten in Nederland, Duitsland en België. Het biedt 
producten aan zoals hypotheken voor woningen, buy-to-let hypotheken, originate-to-manage 
hypotheken en online spaarrekeningen. Retail Klanten opereert met een direct model voor haar 
spaarproducten en met een intermediarsmodel voor haar hypotheken. NIBC’s belangrijkste 
productcategorieën zijn:

Koopwoninghypotheken: dit aanbod in Nederland bestaat uit hypotheken die worden verkocht 
onder het label NIBC Direct en een portfolio van “white-label” hypotheken die zijn verkocht vóór 2008. 

Buy-to-let hypotheken: dit aanbod betreft financieringen voor buy-to-let beleggers in Nederlands 
vastgoed, variërend van een enkel appartement tot grotere portfolio’s.

Originate-to-manage: dit aanbod stelt institutionele beleggers in staat om direct te investeren in 
de Nederlandse particuliere hypotheekmarkt, zonder de operationele bijkomstigheden te ervaren 
die ontstaan bij het managen van een hypotheek. NIBC geeft hypotheken uit voor koopwoningen die 
aan bepaalde criteria voldoen en verkoopt deze hypotheken door aan institutionele investeerders die 
een eenmalige afsluitprovisie en doorlopende vergoeding betalen aan NIBC voor het managen van de 
hypotheken.

Particulier sparen: dit aanbod bestaat uit verschillende online spaarproducten die verkocht 
worden onder de naam van NIBC Direct in Nederland, Duitsland en België. Hieronder vallen flexibele 
en lange termijn deposito’s, variërend van drie maanden tot tien jaar.

10 NIBC GAAT NAAR DE BEURS



5. STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN

Doordat NIBC wendbaar is en een ondernemende bedrijfscultuur heeft, is zij in staat snel te anticiperen 
en zich aan te passen aan een snel veranderende en competitieve omgeving, en om daarbij oplossingen 
te bieden die aansluiten bij de steeds veranderende behoeften van klanten. NIBC heeft de afgelopen 
jaren haar bedrijfsmodel en bedrijfsvoering verfijnd en geïnvesteerd in de toekomst. 

Hierbij heeft NIBC zes strategische prioriteiten geïdentificeerd om zich verder te 
ontwikkelen als winstgevende en duurzame bank met een solide kapitaalpositie:  

Continue ontwikkeling van de klantfranchise, 
expertise en proposities

Focus op groei van de 
activaportfolio in kernmarkten

Diversificatie van inkomstenVoortdurend investeren in 
mensen, cultuur en innovatie

Verder optimaliseren van  
de kapitaalstructuur en  
verdere diversificatie  
van financiering

Doorontwikkeling van de huidige wendbare  
en effectieve organisatie

NIBC heeft de volgende middellange termijn doelen2 gesteld, die het door 
middel van het uitvoeren van de hierboven beschreven strategie wil behalen:  
■   Rendement op eigen vermogen: tussen de 10% en 12%, met een duurzaam rendement op 

eigen vermogen van boven de 10%. 
■   Efficiency ratio van NIBC Bank: structureel onder de 45%. 
■   CET1 ratio: solide kapitaal met een CET1 ratio boven de 14%, gebaseerd op de huidige regelgeving. 
■   Dividend uitbetalingsratio: tenminste 50% van de nettowinst beschikbaar stellen voor uitkering 

aan gewone aandeelhouders.
■   Kredietwaardigheid van NIBC Bank: verbetering van de huidige BBB- waardering naar BBB+.

2  NIBC heeft de term ‘middellange termijn’ niet gedefinieerd en is niet voornemens deze te definiëren. De gestelde financiële middellange termijn doelen 
moeten niet gelezen worden als voorspellingen voor enig specifiek jaar, maar zijn enkel en alleen doelenstellingen die voortvloeien uit het nastreven van 
de door de NIBC gekozen strategie. De Vennootschap kan geen zekerheden geven dat deze doelstellingen behaald worden of dat het haar strategie 
kan implementeren en de daadwerkelijk behaalde resultaten materieel/wezenlijk kunnen afwijken. Aan de basis van deze doelen liggen een aantal 
aannames, zoals het effect van de implementatie van de Basel III hervormingen (“Basel III Hervormingen”) op de kapitaalpositie van NIBC en 
andere regulatoire ontwikkelingen, ten grondslag. In het bijzonder zijn dit een stijging van de verwachte kapitaalvereisten die gesteld kunnen worden en 
NIBC’s huidige beleid ten aanzien van de uitkering van dividend. De doelen zijn bepaald op basis van trends, gegevens, aannames en inschattingen die op 
de datum van het Prospectus als redelijk worden gezien door de Vennootschap, waaronder, maar niet beperkt tot, de aanhoudend lage rentestanden, 
positieve economische vooruitzichten, organische groei van de leningenportfolio, blijvende toegang tot financiering door middel van spaargeld van 
retail klanten en de wholesale markt, en in het algemeen een verdere vermindering van de kredietmarges, aan zowel de activa als passiva kant van de 
balans. De trends, gegevens, en aannames waarop NIBC zich baseert om haar doelen te bepalen kunnen veranderen als gevolg van onzekerheden met 
betrekking tot haar economische, financiële of competitieve omgeving en als resultaat van toekomstige zakelijke beslissingen, alsmede het voordoen van 
bepaalde factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, factoren als omschreven in het prospectus “Important Information – Information Regarding Forward 
Looking Statements”, Risk Factors – NIBC may fail to achieve its strategic goals or medium-term objectives.” en “Risk Factors”. Beleggers wordt met klem 
verzocht om geen ongeoorloofd vertrouwen te hechten aan hetgeen hierboven is omschreven.

1

2
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4

5

6
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“ Vertrouwen, professionalisme en integriteit 
vormen de basisingrediënten van onze 
organisatiestructuur en zijn ook leidend voor 
de onderneming als geheel.”
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6. ORGANISATIE EN BESTUUR

NIBC is een structuurvennootschap met een Raad van Commissarissen 
en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor 
het dagelijks bestuur van de onderneming en voor de uitvoering van  
de strategie.

RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur bestaat uit Paulus de Wilt (CEO), Herman Dijkhuizen (CFO) en Reinout van 
Riel (CRO). 

Paulus de Wilt
Chief Executive Officer, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Paulus de Wilt is sinds april 2014 voorzitter en Chief Executive Officer van NIBC Bank N.V. Van 1989 
tot 2014 was hij werkzaam bij ABN AMRO Bank N.V. in diverse functies, in zowel retail als corporate 
banking. Recentelijker was hij Algemeen Directeur Retail Banking. In deze functie gaf hij in 2010 leiding 
aan de integratie van de retaildivisies van ABN AMRO Bank N.V. en Fortis. Van 2007 tot mei 2009 
was Paulus CEO van Newbank, het afgesplitste deel van de zakelijke activiteiten van ABN AMRO 
dat werd verkocht aan Deutsche Bank. In 2006 en 2007 was hij verantwoordelijk voor de retail 
banking activiteiten van ABN AMRO Bank N.V. Paulus studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam.

Herman Dijkhuizen
Chief Financial Officer, Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur
Herman Dijkhuizen is in 2013 in dienst gekomen van NIBC als Chief Financial Officer. Hij begon 
zijn loopbaan in 1979 bij KPMG Nederland. Vanaf 1994 was hij partner en in van 2006 tot en met 
2012 lid van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland. Van 2012 tot 2013 was hij voorzitter 
van het audit committee institute van KPMG. Tijdens zijn loopbaan van meer dan 30 jaar bij 
KPMG heeft hij veel verschillende klanten geadviseerd, in het bijzonder in de financiële sector. Zijn 
internationale ervaring omvat onder andere die van expatriate partner in Duitsland (van 1992 tot 
1996) waar hij verantwoordelijk was voor de Nederlandse klanten van KPMG en het leiden van een 
aantal grote internationale opdrachten als accountant en adviseur. Naast zijn functie als CFO van 
NIBC is Herman ook lid Raad van Toezicht van de stichting VU en voorzitter van de VU Audit- en 
Huisvestingscommissie en als lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tevens is hij voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Unicef Nederland.

Reinout van Riel
Chief Risk Officer, Lid van de Raad van Bestuur
Reinout van Riel is sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur van NIBC. Van 1995 tot 2013 werkte hij in 
Amsterdam, Brussel en Frankfurt voor ABN AMRO Bank N.V. en Royal Bank of Scotland plc (RBS) in 
verschillende leidinggevende functies in Credit Portfolio Management en Global Transaction Services. 
Ook was hij hoofd Recoveries & Litigation EMEA bij RBS. Van 2013 tot 2016 was Reinout Chief 
Portfolio Manager en lid van de Raad van Bestuur van de vastgoedbeheerder Propertize B.V. Hij is 
momenteel lid van de Raad van Toezicht van de Schoolvereniging Baarn. Reinout is in burgerlijk recht 
afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
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EXECUTIVE COMMITTEE
NIBC heeft een ervaren managementteam dat bestaat uit een Raad van Bestuur en de hoofden 
van de Corporate Klanten en Retail Klanten segmenten, die gezamenlijk het Executive Committee 
vormen. De andere leden van het Executive Committee zijn: Saskia Hovers, Michel Kant en  
Caroline Oosterbaan.

Saskia Hovers
Lid van het Executive Committee, verantwoordelijk voor Corporate Klanten 
Sectoren
Saskia Hovers trad in 2001 in dienst van NIBC en is verantwoordelijk voor Corporate Sectors. Eerder 
was zij binnen NIBC verantwoordelijk voor Asset & Project Finance en stond zij aan het hoofd van 
de sectoren Olie & Gas en Scheepvaart. Voor zij de overstap naar NIBC maakte, was Saskia in diverse 
functies werkzaam bij MeesPierson en Fortis.

Michel Kant
Lid van het Executive Committee, verantwoordelijk voor Retail Klanten  
(NIBC Direct)
Michel Kant trad in 2001 in dienst van NIBC en heeft binnen Corporate Banking meerdere functies 
bekleed in Den Haag en Londen. In 2008 kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de lancering van 
een nieuw spaarinitiatief dat nu bekend staat onder de naam NIBC Direct. Onder zijn leiding heeft 
NIBC Direct particuliere spaarproducten en woninghypotheken ontwikkeld in Nederland, Duitsland 
en België met de focus op specifieke nicheproducten, zoals de recent geïntroduceerde buy-to-let 
hypotheken. Michel is afgestudeerd in Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Caroline Oosterbaan
Lid van het Executive Committee, verantwoordelijk voor Corporate Klanten 
Producten
Caroline Oosterbaan trad in 2013 in dienst van NIBC als hoofd M&A. Vervolgens gaf zij leiding aan de 
Corporate Klanten teams van NIBC. Caroline heeft een brede ervaring op het gebied van fusies en 
overnames, strategische advisering en ondernemerschap.
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RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de werkzaamheden 
van de Raad van Bestuur en staat deze met advies terzijde. De Raad van 
Commissarissen bestaat uit de volgende leden: 

W.M. van den Goorbergh 
(voorzitter)
Benoemd op 14 december 2005

R.L. Carrión
Benoemd op 29 september 2017

J.C. Flowers
Benoemd op 29 oktober 2012

K.M.C.Z Steel
Benoemd op 19 augustus 2014

D.M. Sluimers  
(vice-voorzitter)
Benoemd op 1 januari 2016

M. Christner
Benoemd op 14 januari 2011 

A. de Jong
Benoemd op 14 december 2005

A.H.A. Veenhof
Benoemd op 30 maart 2006

Raad van Commissarissen

Executive Committee

Managing Board

NIBC past de principes van de Nederlandse Corporate Governance Code (“Code”) toe. NIBC wijkt 
slechts gedeeltelijk af van de ‘best practice’-bepalingen en de principes zoals vastgelegd in de Code. De 
belangrijkste afwijking is dat NIBC niet voldoet aan ‘best practice’-bepaling waarin wordt bepaald dat per 
aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent 
van de Aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, er maximaal één commissaris is die kan 
gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend. Vijf van de acht leden van de Raad van 
Commissarissen van NIBC zijn formeel onafhankelijk. De overige drie leden zijn formeel niet onafhankelijk, 
aangezien zij verbonden zijn aan de aandeelhouders. Zolang de Verkopende Aandeelhouders meer dan 
50% van de Aandelen bezitten, hebben de Verkopende Aandeelhouders het recht om drie leden van de 
Raad van Commissarissen voor te dragen. Als de Verkopende Aandeelhouders minder dan 50% maar ten 
minste 20% van de Aandelen bezitten, hebben de Verkopende Aandeelhouders het recht om twee leden 
van de Raad van Commissarissen voor te dragen.

Daarnaast wijkt NIBC af van ‘best-practice’ bepaling die vereist dat de leden van de Raad van 
Commissarissen bij een herbenoeming na een periode van acht jaar herbenoemd kunnen worden 
voor twee keer twee jaar. De commissarissen bij NIBC kunnen na een periode van acht jaar 
herbenoemd worden voor vier jaar, waarbij ze uiteindelijk maximaal drie termijnen van vier jaar of 
maximaal twaalf jaar commissaris kunnen zijn bij NIBC.

Voor meer informatie over corporate governance, verwijzen we naar het jaarverslag 2017 en de 
corporate website www.nibc.com.
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7. AANDEELHOUDERS EN 
BESCHERMINGSSTRUCTUUR  
De verkopende aandelenhouders van NIBC zijn J.C Flowers & Co via NIB Partners LP, New NIB 
Partners II LP, NIB Special Investors LP, NIB Special Investors II LP, NIB Special Investors III LP, NIB 
Special Investors IV-A LP, NIB Special Investors IV-B LP en NIB Special Investors V LP. De Verkopende 
Aandeelhouders bieden 38.167.516 Aandelen (exclusief aanvullende aandelen) aan. Uitgaande van de 
uitoefening van de overtoewijzingsoptie van maximaal 15% (5,725,127 aanvullende aandelen), worden 
er maximaal 43.892.643 Aandelen aangeboden en vertegenwoordigen de aangeboden Aandelen 
(“Aangeboden Aandelen”) maximaal ongeveer 30% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap. 
Het totale aantal uitgegeven en uitstaande Aandelen is 146.308.810.

BESCHERMINGSSTRUCTUUR 
Net als bij veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, is door NIBC een beschermingsconstructie 
ingericht. Deze heeft tot doel de belangen van NIBC te beschermen tegen omstandigheden die 
bedreigend zijn voor de continuïteit, onafhankelijkheid, strategie en /of identiteit van de onderneming.

De Stichting Continuïteit NIBC (de “Stichting”) zal haar doel nastreven door preferente aandelen 
(“Preferente Aandelen”) te verwerven en te behouden en door de rechten, in het bijzonder de 
stemrechten die aan die Preferente Aandelen verbonden zijn, uit te oefenen. Ook kan de Stichting 
rechten uit oefenen conform de Nederlandse wetgeving (al dan niet in juridische procedures), de 
statuten van NIBC of op basis van enige overeenkomst die NIBC en de Stichting van tijd tot tijd 
kunnen aangaan.

De Stichting zal een call-optie worden toegekend. De Stichting mag de call-optie niet uitoefenen 
zonder de voorafgaande goedkeuring van de Verkopende Aandeelhouders voor zolang de (directe of 
indirecte) deelneming van Gewone Aandelen van de Verkopende Aandeelhouders 20% of meer van 
de uitgegeven Aandelen vertegenwoordigt (exclusief Preferente Aandelen). Bij elke uitoefening van 
de call-optie heeft de Stichting het recht Preferente Aandelen van de Vennootschap te verwerven tot 
een maximum dat overeenkomt met 100% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap. 
Dit is exclusief de uitstaande Preferente Aandelen voorafgaand aan de uitoefening van de call-optie 
minus één aandeel, waarvan maximaal alle Preferente Aandelen die al bij de Stichting zijn geplaatst op 
het moment van uitoefening van de call-optie in mindering worden gebracht.
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“ Door de verkoop van een deel van haar aandelen 
worden de Verkopende Aandeelhouders van 
liquiditeit te voorzien, terwijl beleggers de 
mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen 
aan de toekomst van NIBC.”
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“ Particuliere beleggers in Nederland kunnen 
via hun financiële tussenpersoon inschrijven 
op Aandelen vanaf 09.00 uur op 12 maart 
2018 tot 17:30 uur op 21 maart 2018.”
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8. BELANGRIJKSTE 
AANBIEDINGSVOORWAARDEN
AANGEBODEN AANDELEN
Het Prospectus beschrijft de aanbieding van Bestaande Aandelen door J.C. Flowers & Co via NIB 
Partners LP, New NIB Partners II LP, NIB Special Investors LP, NIB Special Investors II LP, NIB Special 
Investors III LP, NIB Special Investors IV-A LP, NIB Special Investors IV-B LP en NIB Special Investors 
V LP. De Verkopende Aandeelhouders bieden 38,167,516 Aangeboden Aandelen aan. Ook is er 
een overtoewijzigingsoptie (“Overtoewijzigingsoptie”) van maximaal 15% (5,725,127 aanvullende 
aandelen). Ervan uitgaande dat de Overtoewijzingsoptie zal worden uitgeoefend zullen er 43.892.643 
Aangeboden Aandelen worden aangeboden, die circa 30% van het aandelenkapitaal vormen.

Deze percentages kunnen worden aangepast zoals in het Prospectus is beschreven. De Verkopende 
Aandeelhouders zullen direct na de beursgang nog steeds de meerderheid van het geplaatste 
aandelenkapitaal van NIBC bezitten. De Verkopende Aandeelhouders zijn gebonden aan een  
“lock-up” periode van 180 dagen na de betalings- en leveringsdatum, die naar verwachting op  
27 maart 2018 zal zijn. Gedurende deze “lock-up” periode kunnen deze entiteiten en personen  
de Aandelen in principe niet verkopen.

Zie voor meer informatie de hoofdstukken “The Offering” en “Plan of Distribution” in het Prospectus.

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch en Morgan Stanley & Co. 
International plc. treden op als Joint Global Coordinators voor de Aanbieding (in deze en elke andere 
capaciteit, de “Joint Global Coordinators”) en tezamen met ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. 
als joint bookrunners voor de Aanbieding (de “Joint Bookrunners”). NIBC Bank N.V. treedt op als de 
lead manager voor de Aanbieding (de “Lead Manager”). 

INSCHRIJVING
Particuliere beleggers in Nederland kunnen via hun financiële tussenpersoon inschrijven op Aandelen 
vanaf 09.00 uur op 12 maart 2018 tot 17:30 uur op 21 maart 2018. Financiële tussenpersonen kunnen 
deadlines stellen die voor de hier aangegeven sluiting van de inschrijving liggen.

Dit tijdschema kan worden ingekort of verlengd. Een eventuele verlenging zal ten minste drie uur 
voor het einde van de oorspronkelijke aanbiedingsperiode worden aangekondigd door middel 
van een persbericht dat op de corporate website van NIBC (www.nibc.com) wordt gepubliceerd. 
Een eventuele verlenging bedraagt ten minste een volledige werkdag. Een eventuele inkorting zal 
ten minste drie uur voor het voorgenomen einde van de ingekorte aanbiedingsperiode worden 
aangekondigd door middel van de publicatie van een persbericht op de corporate website van 
NIBC (www.nibc.com). De aanbiedingsperiode bedraagt in ieder geval zes werkdagen. Er geldt geen 
minimum aantal Aandelen waarop particuliere beleggers kunnen inschrijven. Of de Aandelen waarop 
een belegger heeft ingeschreven ook daadwerkelijk worden toegewezen, hangt onder andere af 
van de totale vraag naar de Aandelen en het totale aantal voor de beursintroductie beschikbare 
Aandelen. Zoals hierna wordt beschreven, geldt een preferente toewijzing voor particuliere beleggers 
in Nederland. Inschrijving op de Aandelen door particuliere beleggers kan uitsluitend worden gedaan 
op basis van een ‘bestens’ order. Dit betekent dat een particulier verplicht is de Aandelen, die op basis 
van de inschrijving worden toegewezen, te kopen, ongeacht de hoogte van de prijs per aandeel die 
wordt vastgesteld aan het einde van de aanbiedingsperiode. Ten tijde van de inschrijving zal dus niet 
bekend zijn welke prijs per aandeel uiteindelijk betaald moet worden. 
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In het Prospectus is een bandbreedte opgenomen met een minimum en een maximumprijs 
voor de Aandelen. De in het Prospectus genoemde bandbreedte is slechts een indicatie van de 
bandbreedte waarbinnen de uiteindelijke prijs wordt vastgesteld. Voorafgaand aan de toewijzing kan 
deze bandbreedte worden aangepast en/of het aantal Aandelen worden verhoogd of verlaagd. Een 
dergelijke aanpassing zal bekend worden gemaakt door middel van de publicatie van een persbericht 
op de corporate website van NIBC (www.nibc.com). De uiteindelijke prijs per aandeel kan hoger 
zijn dan de bovenkant van de in het Prospectus opgenomen bandbreedte. Elke verhoging van de 
bovenkant van de bandbreedte op de laatste dag van de aanbiedingsperiode, of de vaststelling van 
een prijs per aandeel boven de bandbreedte, zal tot gevolg hebben dat de aanbiedingsperiode met 
ten minste twee werkdagen wordt verlengd. Elke verhoging van de bovenkant van de bandbreedte 
op een dag voorafgaand aan de laatste dag van de aanbiedingsperiode, zal tot gevolg hebben 
dat de aanbiedingsperiode met ten minste een werkdag wordt verlengd. Mocht in dit geval de 
aanbiedingsperiode voor particuliere beleggers al zijn gesloten, dan zal deze worden heropend. 
Hierdoor hebben alle beleggers, inclusief particuliere beleggers, minimaal twee werkdagen om hun 
inschrijvingen te heroverwegen. 

Binnen de door hun financiële tussenpersoon gestelde voorwaarden met betrekking tot inschrijving, 
intrekking en wijziging kunnen particuliere beleggers inschrijven, of de inschrijving intrekken of wijzigen, 
tot het einde van de aanbiedingsperiode voor particuliere beleggers (eventueel verlengd of ingekort, 
zoals hiervoor beschreven). Na het einde van de aanbiedingsperiode is afname van de toegewezen 
Aandelen tegen de vastgestelde prijs en betaling daarvoor verplicht, ook als de vastgestelde prijs 
hoger is dan de bovenkant van de in het Prospectus opgenomen bandbreedte. 

De uiteindelijke prijs per Aandeel zal naar verwachting op of omstreeks 22 maart 2018 bekend 
worden gemaakt door middel van een bij de AFM gedeponeerd ‘pricing statement’. Dit bericht wordt 
algemeen verkrijgbaar gesteld op de corporate website van NIBC (www.nibc.com), op de website 
van Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com) en door middel van een persbericht dat wordt 
gepubliceerd op de corporate website van NIBC (www.nibc.com).

Het eventueel kopen van Aandelen alsmede het intrekken of wijzigen van een inschrijving dient via 
een opdracht aan een financiële tussenpersoon te worden gedaan. Financiële tussenpersonen kunnen 
voor het inschrijven, intrekken of wijzigen van uw inschrijving kosten in rekening brengen.

Voor de betaling van de Aandelen wordt de financiële instelling waar is ingeschreven gemachtigd. De 
financiële instelling zal het verschuldigde bedrag van de rekening van de particuliere klant afschrijven 
op de betalings- en leveringsdatum. De verwachte betalings- en leveringsdatum is 27 maart 2018. 
Voor meer informatie zie het hoofdstuk “The Offering” van het Prospectus. 

De totale uitgaven en belastingen met betrekking tot de beursgang worden betaald door NIBC. 
De Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners betrokken bij de beursgang ontvangen een 
vergoeding van Verkopende Aandeelhouders in verband met de beursgang. Zie voor meer informatie 
het hoofdstuk “Plan of Distribution – Underwriting Agreement” van het Prospectus.

Voor verdere informatie over het inschrijvings- en toewijzingsproces kunnen Nederlandse retail 
beleggers de Retail Coördinator benaderen via: corporate.broking@nl.abnamro.com.

De toewijzing zal naar verwachting plaatsvinden aan het eind van de aanbiedingsperiode op of 
omstreeks 22 maart 2018, behoudens mogelijke inkorting of verlenging het tijdschema van de 
Aanbieding.
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VOORKEURSTOEWIJZING PARTICULIEREN
Er geldt een voorkeurstoewijzing van Aangeboden Aandelen aan in aanmerking komende 
particuliere beleggers in Nederland, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (de 
“Voorkeurstoewijzing Particulieren”). Aan iedere daarvoor in aanmerking komende Nederlandse 
particuliere belegger worden, in principe, de eerste 500 Aangeboden Aandelen (of minder) 
toegewezen waarop die belegger heeft ingeschreven. 

Echter, als het totale aantal Aangeboden Aandelen waarop door Nederlandse particuliere beleggers 
als gevolg van de Voorkeurstoewijzing Particulieren is ingeschreven, hoger is dan 10% van het totale 
aantal Aangeboden Aandelen (aangenomen dat de Overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend) 
dan kan de voorkeurstoewijzing aan iedere Nederlandse particuliere beleggers met betrekking tot de 
eerste 500 (of minder) Aangeboden Aandelen waarop is ingeschreven naar evenredigheid worden 
verlaagd. Hierdoor kan het zijn dat Nederlandse particuliere beleggers niet alle van de eerste 500  
(of minder) Aangeboden Aandelen (of minder) krijgen toegewezen dan waarop zij hebben 
ingeschreven. Het exacte aantal Aangeboden Aandelen dat aan Nederlandse particuliere beleggers  
zal worden toegewezen, zal na afloop van de aanbiedingsperiode worden vastgesteld.

De Voorkeurstoewijzing Particulieren zal alleen gedaan worden met betrekking tot maximaal 10% van 
het totale aantal Aangeboden Aandelen, uitgaande van dat de Overtoewijzingsoptie volledig wordt 
uitgeoefend. De Verkopende Aandeelhouders hebben, in overleg met NIBC en na de aanbevelingen 
van de Joint Global Coordinators, volledige discretie om te bepalen of, en hoe, de resterende 
Aangeboden Aandelen waarvoor is aangemeld, toegewezen zullen worden, inclusief het totaal aantal 
toegewezen Aangeboden Aandelen aan Nederlandse particuliere beleggers dat meer of minder 
dan 10% van het totale aantal Aangeboden Aandelen is, aangenomen dat de Overtoewijzingsoptie 
volledig wordt uitgeoefend. Voor toepassing van de Voorkeurstoewijzing Particulieren is een 
Nederlandse particuliere belegger: (i) een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon; of (ii) een 
speciaal beleggingsvehikel met zijn zetel in Nederland, een juridische entiteit die is opgericht met het 
uitdrukkelijke en uitsluitende doel om vermogensbeheer en/of pensioenplanningsdiensten aan te 
bieden aan een natuurlijke persoon.

Om in aanmerking te komen voor de Voorkeurstoewijzing Particulieren dienen Nederlandse 
particuliere beleggers hun inschrijvingen te plaatsen tijdens de periode vanaf 12 maart 2018 om 
9:00 uur tot 21 maart 2018 om 17:30 uur, via hun financiële tussenpersonen. Iedere financiële 
tussenpersoon kan een vroegere indieningstermijn stellen, die voor de sluitingstijd van de 
aanbiedingsperiode gelegen is. ABN AMRO Bank N.V. zal de financiële tussenpersoon informeren 
over het totale aantal Aangeboden Aandelen dat is toegewezen aan de respectievelijke Nederlandse 
particuliere beleggers. Het is aan de financiële tussenpersonen om de Nederlandse particuliere 
beleggers te informeren over hun individuele toewijzingen. Ondanks dat de financiële tussenpersonen 
geïnstrueerd zijn om zich te houden aan de inschrijvings- en toewijzingsprincipes in het Prospectus 
zijn de Retail Coördinator, de andere Underwriters, de Verkopende Aandeelhouders en de 
Vennootschap niet bij machte en niet verantwoordelijk voor het naleven van deze principes door 
de financiële tussenpersonen. De uiteindelijke toewijzing aan Nederlands retail beleggers kan 
daarom verschillen op basis van de financiële tussenpersoon die is gebruikt om in te schrijven op de 
Aangeboden Aandelen.
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9. TIJDSCHEMA

HET 
VERWACHTE 
TIJDSCHEMA 
VAN DE 
BEURSGANG 
IS ALS VOLGT:

* Financiële tussenpersonen kunnen deadlines stellen die vóór de sluiting van de inschrijving liggen.

Einde aanbie-
dingsperiode 
voor institutio-
nele beleggers

Einde aanbie-
dingsperiode 
voor particu-
liere beleggers*

Begin aanbie-
dingsperiode

Publicatie 
Prospectus

VRIJDAG 
12 MAART 
2018

WOENSDAG 
21 MAART 
2018, 17:30 
UUR

MAANDAG 
12 MAART 
2018, 9:00 UUR

DONDERDAG
22 MAART 
2018, 13:00 
UUR
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Eventuele wijzigingen in dit schema zullen door middel van de publicatie van een persbericht 
en via de corporate website van NIBC (www.nibc.com) bekend worden gemaakt. 

Vaststelling 
definitieve  
uitgifteprijs 
per aandeel 
NIBC en exact 
aantal Aange-
boden Aandelen

Afwikkelings-
datum  
(betaling en 
levering  
Aandelen 
NIBC)

Eerste  
handelsdatum 
(handel op  
“if-and-when-
delivered” 
basis)

Toewijzing van 
de Aangeboden 
Aandelen

Bekendmaking 
definitieve  
uitgifteprijs 
per aandeel 
NIBC en  
publicatie van 
het pricing 
statement

DONDERDAG
22 MAART 
2018  
(NA BEURS)

VRIJDAG 
23 MAART 
2018

VRIJDAG 
23 MAART 
2018

VRIJDAG 
23 MAART 
2018

DINSDAG 
27 MAART 
2018

23NIBC GAAT NAAR DE BEURS



10. BELANGRIJKSTE RISICO’S

Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste risico’s die gelden voor NIBC, de Aandelen en de 
uitgifte en aanbieding van de Aandelen (de “Aanbieding”). De belangrijke risico’s hebben betrekking 
op NIBC’s activiteiten, sectoren, financiële zaken, kapitaal- en ondernemingsstructuur en fiscale 
positie. Potentiële beleggers dienen alle risicofactoren te lezen, te begrijpen en te overwegen welke 
risicofactoren materieel zijn, en ze dienen deze in hun geheel te lezen, in het hoofdstuk “Risk Factors” 
van het Prospectus, alvorens een besluit te nemen om te beleggen in de Aandelen.

RISICO’S VOOR NIBC’S ACTIVITEITEN EN SECTOR
Algemene economische risico’s en risico’s met betrekking tot financiële 
stabiliteit
■   NIBC’s bedrijfsactiviteiten, operationele resultaten, financiële positie en vooruitzichten zijn 

onderhevig aan de effecten van wereldwijde en Europese macro-economische en politieke 
omstandigheden. In het bijzonder hebben de macro-economische en politieke omstandigheden in 
Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België gevolgen voor NIBC, omdat NIBC in deze 
markten het merendeel van haar inkomsten genereert.

■   Faillissementen in de financiële sector of staatsschuldproblemen kunnen, door de onderlinge 
afhankelijkheid in de financiële markten, een negatief effect hebben op de financiële sector en 
financiële markten, en in het specifiek NIBC’s bedrijfsvoering en partijen met wie zij zaken doet. 

■   Stijgende prijzen en prijsvolatiliteit in de Nederlandse huizenmarkt kunnen een significante impact 
hebben op de marges die NIBC kan halen op haar hypothecaire activiteiten. 

Krediet- en concentratierisico
■   NIBC heeft bedrijfsmatige contacten met verschillende partijen. Het onvermogen van deze 

partijen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen kan een materieel negatief effect hebben 
op NIBC’s bedrijfsactiviteiten, operationele resultaten en financiële positie. 

■   NIBC is blootgesteld aan potentiële waardeverminderingen en dalende waarden van onderpanden 
van het particuliere en commerciële vastgoed, en leningen voor sectoren zoals Shipping & 
Intermodal, Offshore Energy en Infrastructure & Renewables.

Rente- en inflatierisico
■   Volatiliteit en de huidige lage rentestand hebben in het verleden een materieel negatief effect 

gehad op, en kunnen in de toekomst effect hebben op, NIBC’s bedrijfsvoering, operationele 
resultaten, financiële positie en vooruitzichten. 

Liquiditeitsrisico
■   NIBC heeft een continue vraag naar liquiditeit om haar bedrijfsactiviteiten te financieren. Een 

tekort aan liquiditeit is een risico voor NIBC’s bedrijfsactiviteiten en kan een materieel negatief 
effect hebben op NIBC’s bedrijfsactiviteiten, financiële positie, operationele resultaten en 
vooruitzichten. 
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Bedrijfsmatige risico’s
■   NIBC is actief in een competitieve markt. Het kan zijn dat NIBC niet in staat is haar huidige 

marktpositie te behouden of te verbeteren. Dit zou een materieel negatief effect kunnen hebben 
op NIBC’s bedrijfsactiviteiten, operationele resultaten, financiële positie en vooruitzichten. 

■   Het kan zijn dat NIBC haar strategische of middellange termijn doelen niet haalt. 

■   Acquisities en desinvesteringen kunnen onverwacht complex zijn en onderhevig zijn aan 
onverwachte vertragingen. Het niet succesvol voltooien van aangekondigde bedrijfsmatige 
combinaties of het niet succesvol integreren van aangetrokken activiteiten kan een materieel 
negatief effect hebben op NIBC’s bedrijfsmatige activiteiten, operationele resultaten, financiële 
positie en vooruitzichten. 

Operationele risico’s
■   NIBC is blootgesteld aan operationele risico’s die ontstaan door de complexiteit van haar 

bedrijfsmatige activiteiten. 

■   Ondanks het feit dat NIBC voortdurend bezig is om de verscheidene controleprocessen, 
procedures, beleidslijnen, systemen en compliance beleidslijnen om risico’s te monitoren en 
beheersen te updaten, kan het niet garanderen dat deze controleprocessen, procedures, 
beleidslijnen en systemen erin zullen slagen om succesvol externe risico’s te identificeren en 
beheersen.

■   IT en andere systemen die NIBC nodig heeft voor haar dagelijkse activiteiten kunnen 
tekortschieten en kunnen bijdragen aan een schending van regelgeving en ander soortige 
verplichtingen, en daardoor een materieel negatief effect hebben op haar bedrijfsactiviteiten, 
operationele resultaten, financiële positie en vooruitzichten. 

■   NIBC is blootgesteld aan het risico dat vertrouwelijke informatie die gehouden wordt door NIBC, 
haar klanten, zakenpartners, verkopers, of andere derde partijen onopzettelijk of in strijd met 
de wet openbaar wordt gemaakt dan wel wordt gestolen ten gevolge van cybercrime, wat kan 
resulteren in reputatieschade, claims, verliezen en schade en een materieel negatief effect kan 
hebben op NIBC’s bedrijfsactiviteiten, operationele resultaten, financiële positie en vooruitzichten. 
Daarnaast zijn NIBC en haar management afhankelijk van de volledigheid en juistheid van de 
“know-your-customer” (“KYC”) informatie over klanten en wederpartijen.

■   NIBC is afhankelijk van derde partijen voor bepaalde essentiële diensten, en het kan zijn dat 
alternatieven voor deze derde partijen binnen een gewenst tijdsbestek niet beschikbaar zijn, dan 
wel niet beschikbaar tegen gunstige voorwaarden. 

Reputatierisico’s 
■   De integriteit van de merken van NIBC en de hiermee geassocieerde reputatie is van essentieel 

belang om NIBC in staat te stellen om klanten, business en medewerkers aan te trekken en te 
behouden. Schade aan het merk en de reputatie van NIBC kan een negatief effect hebben op haar 
positie binnen de industrie. 
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GESELECTEERDE RISICO’S OP HET GEBIED VAN WET- EN 
REGELGEVING EN NALEVINGSRISICO’S
■   NIBC oefent haar bedrijfsactiviteiten uit in een omgeving die sterk gereguleerd is en onder toezicht 

staat van toezichthouders die bestuursrechtelijke bevoegdheden hebben ten aanzien van NIBC in 
de jurisdicties waarin zij actief is. De wet- en regelgeving die van toepassing is op NIBC is complex, 
en naar verwachting zal deze complexiteit toenemen. Toezichthouders zullen naar verwachting 
meer toezicht gaan uitoefenen op de sector waarin NIBC actief is. Dit kan resulteren in additionele 
lasten voor NIBC en haar financieringsbronnen en medewerkers. Regulering die van toepassing 
is, of kan worden, op NIBC kan haar activiteiten beperken en kan een negatief effect hebben op 
haar vermogen om autonoom beslissingen te nemen met betrekking tot haar bedrijfsvoering en 
operationele activiteiten. Dit kan tot gevolg hebben dat NIBC beperkt is in haar vermogen om 
haar strategie te implementeren en haar bedrijfsactiviteiten te laten groeien.

■   Ingevolge de Nederlandse wetgeving hebben financiële instellingen in Nederland een zorgplicht 
ten opzichte van de Nederlandse maatschappij vanuit hun maatschappelijke functie en hun 
specifieke expertise. De ontwikkelingen en toepassing van deze zorgplicht blijft complex en 
is een gebied van wetgeving dat zich aan het ontwikkelen is en dit heeft mogelijk substantiële 
consequenties voor NIBC.

■   Als de regulatoire kapitaalvereisten, liquiditeitsbeperkingen of ratio’s die van toepassing zijn op 
NIBC in de toekomst worden verhoogd, kan het onvermogen van NIBC om hieraan te voldoen 
resulteren in bestuursrechtelijke actie en/of sancties, welke een materieel negatief effect kunnen 
hebben op NIBC’s bedrijfsactiviteiten, operationele resultaten, financiële positie en vooruitzichten, 
of NIBC verplichten om meer kapitaal binnen te halen om aan de strengere regulatoire vereisten 
te voldoen.

RISICO’S MET BETREKKING TOT DE AANBIEDING 
■   De Verkopende Aandeelhouders zullen zich direct na de Afwikkeling in een positie bevinden 

waarin aanzienlijke invloed op de Vennootschap kan worden uitgeoefend en de belangen van de 
Verkopende Aandeelhouders kunnen afwijken van die van de andere aandeelhouders van de 
Vennootschap. 

■   Toekomstige verkopen of de mogelijkheid van toekomstige verkopen van een aanzienlijk aantal 
Aandelen door de Verkopende Aandeelhouders kunnen een substantieel nadelig effect hebben op 
de marktprijs van de Aandelen. 

■   De prijs van de Aandelen kan volatiel zijn en kan worden beïnvloed door een hoeveelheid aan 
factoren, waarvan sommige buiten machte van NIBC liggen. 

26 NIBC GAAT NAAR DE BEURS





MEER INFORMATIE OVER DE BEURSGANG VAN 
NIBC VINDT U OP:

www.nibc.com


