PERSBERICHT
Van Lanschot Kempen benoemt Jeroen Berns als Hoofd Kempen
Merchant Banking
’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 7 september 2020
Van Lanschot Kempen kondigt vandaag de benoeming van Jeroen Berns aan als hoofd van
Kempen Merchant Banking per 14 september. Merchant Banking houdt zich bezig met
Corporate Finance, Equity Capital Markets en Securities.
Jeroen neemt deze verantwoordelijkheden over van Leonne van der Sar, die in januari haar
besluit bekendmaakte om in de loop van 2020 te zullen vertrekken en per 14 september
aftreedt als lid van de Executive Board van Van Lanschot Kempen. Wij zijn ervan overtuigd
dat Jeroen de meest geschikte kandidaat is voor deze functie gezien zijn jarenlange ervaring
met investment banking en zijn brede kennis van de sector en vertrouwen erop dat hij de
Merchant Banking-activiteiten succesvol zal gaan leiden. Jeroen werkt al meer dan tien jaar
bij Kempen en is Managing Director Corporate Finance en Equity Capital Markets.
Zoals al eerder aangegeven respecteren wij de beslissing van Leonne om ons te verlaten,
maar we zullen haar enorm gaan missen en zijn dankbaar voor de inzet die zij heeft getoond
en de vele talenten en kwaliteiten die zij meebracht naar Van Lanschot Kempen. Wij wensen
haar heel veel succes in de toekomst.
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com
Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi,
actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de
opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving
waar we deel van uitmaken.
Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële
instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.
Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com
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