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Positieve ontwikkeling resultaat zet door
Client assets stijgen naar € 70,8 miljard
Groei Private Banking, Evi en Asset Management door netto-instroom AuM
Solide kapitaalbasis bevestigd door stijging Common Equity Tier I-ratioi naar 19,3%

’s-Hertogenbosch, 18 mei 2017
Van Lanschot publiceert vandaag de trading update over het eerste kwartaal van dit jaar.
Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot: ‘We zijn tevreden over het
eerste kwartaal. Het resultaat laat een stijging zien en onze inkomsten vertonen een positieve
ontwikkeling. Markten waren dit kwartaal minder volatiel dan in het eerste kwartaal van 2016, wat
terug te zien is in de provisie-inkomsten en groei van client assets met € 1,4 miljard naar € 70,8
miljard. Het resultaat bevat ook de boekwinst op de succesvolle verkoop van het minderheidsbelang
van Van Lanschot Participaties in TechAccess.
Zowel de kosten als de toevoeging aan de kredietvoorziening zijn van een vergelijkbaar niveau als in
dezelfde periode vorig jaar. De uitvoering van Strategy 2020 verloopt volgens schema, zoals onder
andere blijkt uit de verdere afbouw van de zakelijke kredietportefeuille en de uitbestedingstrajecten
voor de hypotheekadministratie en het betalingsverkeer.
De assets under management (AuM) zijn in het eerste kwartaal toegenomen. Deze groei is onder
meer het resultaat van een netto-instroom van € 0,4 miljard, die zowel binnen Private Banking, Evi
als Asset Management is gerealiseerd.
Binnen Private Banking zien we positief momentum. Onze klanten geven aan de begin maart
gelanceerde app voor beleggingsadvies te waarderen. Daarnaast hebben we de private bankingactiviteiten van Staalbankiers volledig en succesvol geïntegreerd. Het positieve sentiment en de
koersontwikkeling dit kwartaal resulteren in zowel netto-instroom als stijging van AuM.
Het team van Evi van Lanschot is, na het opbouwen van naamsbekendheid, gefocust op de
volgende stap in haar marketingstrategie en het versterken van de groei. Bij Evi investeren we in het
verbeteren van data-analyses en het online gebruiksgemak, zodat onze dienstverlening nog beter
aansluit bij de klantwensen.
Asset Management is 2017 voortvarend gestart. AuM groeiden zowel bij fiduciair management als
bij de door Asset Management beheerde beleggingsstrategieën. Zo hebben het in 2014 opgerichte
Kempen Global Small Cap Fund en Kempen Global Property Fund de afgelopen drie jaar een goed
track record opgebouwd, en daarmee de basis gelegd voor verdere groei. In april heeft Stichting
Pensioenfonds UWV een conceptovereenkomst getekend om met ingang van 1 oktober 2017
Kempen Capital Management (KCM) aan te stellen als fiduciair manager. Voor KCM wordt
Pensioenfonds UWV met een belegd vermogen van circa € 7,3 miljard de derde fiduciaire
opdrachtgever met een vermogen groter dan € 5 miljard.
Merchant Banking kende, zoals vaker in het eerste kwartaal van het jaar, een vrij langzame start. In
2016 had Merchant Banking vooral momentum na de zomer; ook nu zien we een goed gevulde
pijplijn voor de volgende kwartalen.
Onze sterke kapitaalpositie wordt bevestigd door een stijging van de phase-in Common Equity Tier
I-ratioi naar 19,3%. De fully loaded Common Equity Tier I-ratioii is toegenomen tot 19,0%. De
leverageratioii is stabiel op 6,8%.’
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Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com

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, Kempen en Evi, 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 en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze
verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van
Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze
verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die
vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot en haar management.
Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen
en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere,
inschattingen met betrekking tot (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke
en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g)
handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en (h) 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
inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te
laten.
Onderdelen van dit document bevatten informatie over Van Lanschot N.V. en/of F. van Lanschot Bankiers N.V. zoals
bedoeld in artikel 7(1) tot en met (4) of EU Verordening 596/2014.

i Phase-in,
ii

exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar
Fully loaded, exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar
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