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Van Lanschot trading update: derde kwartaal 2015


Netto instroom van beheerd vermogen van Private Banking-klanten



Client assets dalen naar € 56,5 miljard door beursklimaat



Kwartaalresultaat beïnvloed door eenmalige last na verkoop non-performing
vastgoedleningen



Solide kapitaalbasis: Common Equity Tier I-ratio1 stijgt fors naar 15,9%

’s-Hertogenbosch, 6 november 2015
Van Lanschot publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van dit jaar.
Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot: ’In een uitdagend beursklimaat
gaan we door met de uitvoering van onze wealth managementstrategie. Het nettoresultaat over dit
kwartaal wordt beïnvloed door een eenmalige brutolast van € 23 miljoen door de verkoop van
non-performing vastgoedleningen aan Cerberus Capital Management. Hiermee versnellen we de
afbouw van de zakelijke kredietportefeuille en verbetert ons risicoprofiel aanzienlijk.
Marktontwikkelingen hebben geleid tot een lichte daling van de provisie-inkomsten ten opzichte van
de eerste kwartalen van dit jaar en door de lage marktrente blijven de interestinkomsten onder druk
staan. De kosten zijn licht gestegen. Het niveau van de kosten wordt onder andere beïnvloed door
IT-investeringen en onze bijdrage aan het nationaal resolutiefonds. De daling van de toevoeging aan
de kredietvoorziening heeft zich in het derde kwartaal voortgezet.
De client assets zijn gedaald naar € 56,5 miljard, een daling van € 2 miljard in vergelijking met eind
juni 2015. Deze daling wordt met name veroorzaakt door het negatieve beursklimaat. Ondanks de
moeilijke omstandigheden voor beleggers zien we dat onze klanten op de lange termijn gericht
blijven en vasthouden aan de gekozen beleggingsstrategie.
De netto-instroom van beheerd vermogen van Private Banking-klanten (exclusief het administratief
beheerd vermogen voor institutionele klanten) zet door, mede door de verjonging en verbreding van
de klantenbasis bij Evi van Lanschot en de focus op ondernemers.
Bij Asset Management is de overname van de activiteiten van MN in het Verenigd Koninkrijk op
1 oktober afgerond. Hierdoor is het team voor fiduciair management binnen Kempen Capital
Management versterkt en kunnen we, onder de naam Kempen Fiduciary Management, vanuit
Londen Britse pensioenfondsen bedienen. De acquisitie leidt tot een toename van het beheerd
vermogen van € 3,9 miljard, die vanaf het vierde kwartaal wordt meegenomen in onze cijfers en pro
forma leidt tot € 60,4 miljard client assets. In het afgelopen kwartaal was er bij Asset Management
sprake van een beperkte uitstroom van beheerd vermogen.
Merchant Banking was wederom betrokken bij kapitaalmarkttransacties in de gekozen niches, zoals
bij de beursintroducties van ADO Properties in Duitsland en Kiadis Pharma in Nederland en België.
Bij de Corporate Bank is, naast de hierboven genoemde verkoop van non-performing
vastgoedleningen, de geleidelijke afbouw van de zakelijke- en vastgoedkredietportefeuille verder
voortgezet. De komende jaren richten we ons op een volledige afbouw van deze leningen.
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Onze kapitaalpositie heeft zich sterk ontwikkeld. De phase-in Common Equity Tier I-ratio1 is verder
gestegen naar 15,9%. De fully loaded Common Equity Tier I-ratio1 steeg eveneens naar 14,8%. Ook
de leverageratio2 is onverminderd sterk met 5,8%.’
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Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank
van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar
merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant
Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is
genoteerd aan Euronext Amsterdam.

DISCLAIMER
Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen zijn opgenomen. Deze verwachtingen
zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met
betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. De uitspraken over
verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's, ontwikkelingen en
onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's,
ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien
van, onder andere, maar niet gelimiteerd tot, inschattingen met betrekking tot batengroei, kostenontwikkeling,
(macro)economisch klimaat, politieke en marktontwikkelingen, handelingen van toezichthoudende,
regelgevende en private instanties en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de
verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van
nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.
Op de cijfers die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Dit document
is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijving
op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.
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