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PERSBERICHT     
 

Van Lanschot Kempen opgenomen in de AMX-index en de AEX ESG-index 
 
Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 7 maart 2023 
 
Van Lanschot Kempen wordt per 17 maart 2023 einde dag opgenomen in de Euronext AMX-
index en in de AEX ESG-index.  
 
Jeroen Kroes, Chief Financial Officer Van Lanschot Kempen: ‘De toevoeging aan zowel de 
Midkap-index als de AEX ESG-index onderstreept de groei die Van Lanschot Kempen de 
afgelopen jaren heeft doorgemaakt en ons duurzame profiel. De opname in deze index versterkt 
onze zichtbaarheid naar beleggers en verhoogt naar verwachting de liquiditeit in ons aandeel. 
Tegelijkertijd verandert er niets aan onze focus: onderscheidende, persoonlijke dienstverlening 
aan onze klanten. Strategisch blijven we ons richten op duurzame en winstgevende groei, zowel 
autonoom als door overnames, met een capital-light balans.’ 
 
De samenstelling van de Midkap-index wordt jaarlijks in maart door Euronext Amsterdam 
herzien op basis van bepaalde criteria, waaronder de vrij verhandelbare marktkapitalisatie. Per 
eind februari 2023 bedroeg de totale marktkapitalisatie van Van Lanschot Kempen € 1,1 miljard.  
 
Daarnaast wordt Van Lanschot Kempen ook opgenomen in de AEX ESG-index. Van Lanschot 
Kempen behoort hiermee bij de 25 bedrijven die het hoogste scoren op milieu-, sociale en 
bestuurscriteria (ESG) van de 50 ondernemingen van de AEX®- en AMX®-indices. De ESG-
beoordeling van bedrijven wordt verzorgd door Morningstar Sustainalytics, een wereldwijde 
leverancier van ESG-onderzoek, ratings en data. 
 
 
Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com 
Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com 
 
Over Van Lanschot Kempen 
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment 
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. We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn 
focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en 
het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan 
Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die 
teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we 
oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We 
zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen 
toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen. 
 
Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com 
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Dit persbericht 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. 


