PERSBERICHT

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 26 augustus 2020

Van Lanschot Kempen: nettowinst bijna € 10 miljoen in eerste halfjaar
• Nettowinst van € 9,5 miljoen in H1 2020, dankzij sterk tweede kwartaal met een nettowinst van
bijna € 20 miljoen
• Sterke netto-instroom € 4,7 miljard, waarvan € 4,4 miljard in AuM. Client assets stijgen naar € 103,4
miljard (2019: € 102,0 miljard)
• Goede onderliggende operationele performance, ondanks incidentele posten in Q1 door COVID-19
• Beperkt risico in de kredietportefeuille – toevoeging van € 1,3 miljoen aan de kredietvoorzieningen
• Sterke kapitaalratio van 24,0%
• Succesvolle volgende stap in groeistrategie: overname Hof Hoorneman Bankiers met € 1,9 miljard
aan client assets
Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de halfjaarcijfers 2020. Karl Guha, bestuursvoorzitter:
‘COVID-19 heeft een bepalende rol gespeeld in de eerste helft van dit jaar, zowel op maatschappelijk als
economisch vlak. Voor onze klanten is dit een periode van grote onzekerheid, over het heden en de
toekomst. Onze recente investeringen in omni-channel mogelijkheden wierpen vruchten af; we konden
onze klanten goed bedienen en er voor hen zijn op die momenten dat zij ons nodig hadden. Hierdoor
hebben we in deze periode een substantiële groei gezien in onze client assets en zijn we blij met het
vertrouwen van onze klanten. De sterke operationele resultaten in de eerste zes maanden van dit jaar zijn
een bewijs van de juiste investeringen die we hebben gedaan in technologie en onze medewerkers.
We zijn zeer verheugd met de overname van Hof Hoorneman Bankiers – een gerenommeerde Nederlandse
wealth manager. De overname is in lijn met onze doelstelling van groei door acquisities en is een
belangrijke stap in het verder vormgeven van onze geïntegreerde wealth managementstrategie. Ondanks
de economische uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden door de volatiliteit op de markten door
COVID-19, zijn we met onze kapitaalpositie en kredietkwaliteit goed in staat om eventueel zwaar weer het
hoofd te bieden. Dit is voornamelijk dankzij onze focus op de wealth managementstrategie in een stabiel en
welvarend deel van Europa. We zijn ervan overtuigd dat onze wealth managementpropositie ons in staat
stelt onze particuliere, institutionele en mass affluent-klanten op een onderscheidende manier te bedienen,
nu en in de toekomst.’
De client assets zijn het afgelopen halfjaar gestegen van € 102,0 miljard naar € 103,4 miljard, dankzij de
netto-instroom van € 4,7 miljard in assets under management (AuM) en spaargelden. De AuM zijn
gestegen van € 87,7 miljard naar € 89,2 miljard. De sterke netto-instroom van € 4,4 miljard betreft AuM
van zowel nieuwe als bestaande klanten en heeft de negatieve koerseffecten van € 2,9 miljard goed
kunnen compenseren. De creditgelden zijn gestegen naar € 9,8 miljard (2019: € 9,5 miljard).
Met de afgelopen week aangekondigde overname van Hof Hoorneman Bankiers vergroten we onze client
assets met € 1,9 miljard. Hof Hoorneman Bankiers past wat betreft klantenmix, beleggingsbeleid,
bedrijfscultuur en persoonlijke klantbenadering uitstekend bij zowel Private Banking als Evi. De overname is
nog onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en zal naar verwachting afgerond worden
aan het einde van 2020.
Het nettoresultaat voor de eerste helft van het jaar komt uit op € 9,5 miljoen (H1 2019: € 31,4 miljoen
exclusief het eenmalige resultaat van twee verkopen i). Na de eerste tekenen van de COVID-19-uitbraak in
het eerste kwartaal hebben we kostenbesparende maatregelen doorgevoerd om onze resultaten op peil te
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houden. Samen met de goede ontwikkeling binnen alle bedrijfsonderdelen, hebben de besparingen
bijgedragen aan een nettowinst van € 19,9 miljoen in het tweede kwartaal (Q1 2020: -€ 10,5 miljoen).
De provisie-opbrengsten zijn ten opzichte van H1 2019 met € 6,7 miljoen gestegen naar € 148,9 miljoen,
dankzij een hoger gemiddeld AuM-volume en hogere transactieprovisie. Het renteresultaat staat blijvend
onder druk door de aanhoudende lage renteomgeving en is gedaald naar € 77,0 miljoen (H1 2019: € 84,7
miljoen), ondanks de introductie van een negatieve rente voor betaal-, effecten- en spaarrekeningen met
een saldo van meer dan € 1 miljoen per 1 april 2020.
De bedrijfslasten zijn licht gedaald naar € 187,5 miljoen (H1 2019: € 190,4 miljoen). Eerder gaven we aan
te verwachten dat de bedrijfslasten voor 2020 licht zouden stijgen. Door de kostenbesparende maatregelen
in het afgelopen halfjaar hebben we deze verwachte stijging omgebogen tot een daling.
Kredietkwaliteit – Beperkt risico in de kredietportefeuille
Onze kredietportefeuille bedraagt € 8,5 miljard, waarvan het grootste deel bestaat uit Nederlandse
woninghypotheken. Deze woninghypotheken zijn gegroeid met € 0,1 miljard naar € 6,5 miljard, dankzij de
groeiende vraag naar hypotheken binnen onze doelgroepen. Als gevolg van COVID-19 hebben we onze
klanten ondersteuning geboden met op maat gemaakte oplossingen. Gezien het specifieke karakter van
onze Private Banking-klanten hebben zij voor slechts € 18,2 miljoen gebruik gemaakt van geboden
financieringsoplossingen.
Als onderdeel van onze strategische heroriëntatie in 2013 hebben we het risico van onze balans materieel
bijgestuurd. Dit hebben we gedaan door onze corporate banking-portefeuille succesvol af te bouwen en
deze bedraagt nog € 246 miljoen per eind juni 2020. We hebben ook het aandeel impaired leningen dit
eerste halfjaar verder afgebouwd met bijna € 40 miljoen. Hierdoor is de toevoeging aan de
kredietvoorziening binnen deze portefeuille beperkt gebleven tot € 0,9 miljoen. De resterende
kredietportefeuille is gericht op onze Private Banking-klanten. Daarmee is ons risicoprofiel beperkt, hetgeen
blijkt uit de beperkte toevoeging aan de kredietvoorzieningen in het eerste halfjaar van € 1,3 miljoen voor
de totale kredietportefeuille.
Van Lanschot Private Banking
De provisie-inkomsten stijgen met € 3,4 miljoen naar € 66,4 miljoen. Het nettoresultaat laat een lichte
daling zien naar € 18,3 miljoen (H1 2019: € 19,8 miljoen). Deze daling is het gevolg van lagere
renteopbrengsten en een vrijval van de kredietvoorzieningen in H1 2019, deels gecompenseerd door het
voltooien van het strategisch investeringsprogramma per eind 2019.
De client assets bij Private Banking zijn in het eerste halfjaar licht gedaald naar € 33,1 miljard (2019: € 34,2
miljard), ondanks de sterke netto-instroom in AuM en spaargelden van € 0,8 miljard die plaats vond binnen
zowel Nederland als België. De AuM zijn afgenomen tot € 23,5 miljard (2019: € 24,7 miljard), door
negatieve koersresultaten, deels gecompenseerd door de netto-instroom van € 0,5 miljard. Deze nettoinstroom laat zien dat het sentiment onder onze klanten goed is en dat zij niet in paniek zijn geraakt door de
volatiliteit op de beurzen. De volatiliteit heeft in het eerste kwartaal geleid tot een piek in het aantal
transacties, in het tweede kwartaal is dit weer teruggekeerd naar een normaal niveau. We zien daarnaast
dat onze klanten steeds meer duurzaam willen investeren. De instroom binnen onze duurzame proposities
blijft groeien en het beheerd vermogen hierin bedraagt nu € 2,3 miljard.
We zijn verheugd dat we de werkzaamheden om de Belgische IT-infrastructuur uit te faseren hebben
afgerond. Klanten en medewerkers zijn succesvol gemigreerd naar de groepsinfrastructuur. Hiermee
werken ook onze Belgische kantoren met toekomstbestendige systemen en vermijden we hogere IT-lasten
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in de toekomst. Onze Belgische klanten krijgen toegang tot het omni-channel servicemodel, wat leidt tot
een betere klantbeleving.
We hebben door COVID-19 het afgelopen halfjaar verder kunnen ervaren hoe waardevol ons omni-channel
servicemodel is voor communicatie met onze klanten. Zo is veel gebruik gemaakt van de chat- en
videofunctie. Daarnaast hebben we met succes diverse aspecten van de digitale en datagestuurde wereld
kunnen inzetten, zoals het versturen van informatie over marktbewegingen via ons messaging center. Dit
komt ook tot uiting in de hoge Net Promoter Score van 22.
Evi van Lanschot
Het nettoresultaat van Evi neemt toe met € 1,2 miljoen naar € 0,4 miljoen negatief, vooral dankzij
maatregelen om de kosten te verlagen. De provisie-inkomsten dalen licht naar € 2,4 miljoen (H1 2019:
€ 2,5 miljoen).
De client assets bij Evi zijn gestegen naar € 1,6 miljard, mede dankzij de netto-instroom in AuM vanuit de
samenwerking met a.s.r. bank. We zijn blij dat deze samenwerking heeft geleid tot € 157 miljoen AuMinstroom en circa 7.000 nieuwe klanten. Als onderdeel van de herziene strategie om zich meer te richten op
de mass-affluent-klanten en de samenwerking met Private Banking heeft Evi besloten om het spaarproduct
alleen nog aan te bieden in combinatie met beleggen.
Kempen Asset Management
Het nettoresultaat stijgt met € 2,2 miljoen naar € 9,5 miljoen. De provisie-inkomsten stijgen met € 3,8
miljoen naar € 52,1 miljoen en de kosten blijven stabiel.
De AuM bij Asset Management zijn met € 2,7 miljard gestegen naar € 64,7 miljard. De mooie nettoinstroom van € 3,8 miljard, waarvan € 3,1 miljard binnen fiduciair management en € 0,7 miljard binnen
niche-strategieën, heeft het negatieve koerseffect ruimschoots kunnen compenseren. De instroom vond
plaats in zowel nieuwe als bestaande mandaten binnen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In juli 2020
is het mandaat van € 1 miljard voor Stichting Pensioenfonds Grontmij via Het nederlandse pensioenfonds
van start gegaan. In 2019 hebben we verdere stappen gezet in het versterken van onze distributiekracht in
het buitenland via placing agents. Dit heeft in de eerste helft van dit jaar geleid tot een aantal nieuwe
klanten in Duitsland voor onze vastgoedpropositie. In 2020 zetten we deze manier van werken voort door
onder meer uitbreiding naar Scandinavië en het toevoegen van alternatieve strategieën aan het aanbod.
We zijn trots dat we erkenning hebben gekregen voor onze prestaties van het afgelopen jaar door het
winnen van drie Morningstar Awards, waaronder het ‘Beste Fondshuis’ en negen Lipper Awards,
waaronder het ‘Beste Fondshuis Overall (klein)’. Om meer focus aan te brengen in de oplossingen die we
onze klanten bieden, hebben we de beslissing genomen om te stoppen met de actieve
staatsobligatiefondsen. Deze fondsen hebben momenteel een beperkt vermogen onder beheer. Daarnaast
hebben we begin juli bekend gemaakt dat we zes gespecialiseerde medewerkers in Zwitserland hebben
aangetrokken die zich specifiek richten op het uitbouwen van de digitale dienstverlening binnen fiduciair
beheer.
Om verduurzaming bij de bedrijven waarin we beleggen aan te moedigen gaan we – direct en gezamenlijk
met andere beleggers – met hen een dialoog aan. We richten ons onder meer op de olie- en gassector, om
hen te bewegen richting een CO2-arme economie. Zo zijn we via het beleggersinitiatief Climate Action
100+ met Shell, Equinor en BP in een continue dialoog en in de eerste helft van 2020 hebben deze
bedrijven hun klimaatambitie verhoogd. We verwelkomen deze ontwikkelingen en zullen met bedrijven in
gesprek blijven om een duurzame bedrijfsvoering verder te stimuleren.
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Kempen Merchant Banking
De resultaten van Merchant Banking zijn beïnvloed door het eerder aangekondigde verlies van de
activiteiten gerelateerd aan gestructureerde producten. De provisie-inkomsten dalen licht naar € 27,0
miljoen (H1 2019: € 27,4 miljoen) en het nettoresultaat daalt naar € 16,9 miljoen negatief (H1 2019: € 3,5
miljoen).
Zoals gemeld in de trading update over het eerste kwartaal, hebben binnen Merchant Banking de
activiteiten gerelateerd aan gestructureerde producten voor een verlies gezorgd van € 21,9 miljoen. In het
tweede kwartaal is hier een verlies aan toegevoegd van € 5,5 miljoen. Dit is met name ontstaan in het begin
van het tweede kwartaal door de verdere daling van de dividendverwachtingen in de markt en het hedgen
van de bestaande portefeuille. We willen gestructureerde producten blijven aanbieden aan onze Private
Banking-klanten, als alternatief beleggingsproduct voor de diversificatie van hun beleggingsportefeuilles.
Het nemen van grote risico’s past echter niet bij ons als wealth manager. Hierom hebben we besloten om
zowel voor de bestaande portefeuille als voor nieuwe uitgiftes risico’s in belangrijke mate te hedgen.
Bestaande posities zullen geleidelijk worden afgebouwd. In de tweede helft van 2020 zullen we een
beslissing nemen over het toekomstige model voor gestructureerde producten.
Corporate Finance en Equity Capital Markets hebben een goed eerste halfjaar achter de rug met zestien
afgeronde transacties, waarvan acht binnen M&A. In het tweede kwartaal was het team vooral actief met
kapitaalmarkttransacties binnen de Life Sciences-sector: in totaal werd voor zes bedrijven kapitaal
opgehaald. Zo heeft het team geadviseerd bij de beursgang van Hyloris Pharmaceuticals in België en was
het betrokken bij de kapitaalverhoging van Argenx via de Nasdaq. Ook werpt onze focus op de
Scandinavische regio zijn vruchten af: we zijn betrokken geweest bij de kapitaalverhogingen voor Bioinvent,
Immunovia en Oncopeptides.
Overige activiteiten
De posities in onze eigen fondsen hebben in het tweede kwartaal een herstel laten zien. Het resultaat
hierop bedraagt nu € 6,5 miljoen negatief voor belasting voor het eerste halfjaar. We houden deze posities
zodat we samen met onze klanten in onze fondsen beleggen. Ook kunnen we op deze manier startkapitaal
verschaffen aan onze startende fondsen.
Onze participatieportefeuille heeft, ondanks COVID-19, een stabiel eerste halfjaar achter de rug. Deze
portefeuille bevat voornamelijk belangen in bedrijven die actief zijn in sectoren die in het eerste halfjaar van
2020 minder geraakt zijn door de huidige omstandigheden.
Liquiditeit en solvabiliteit
Onze kapitaalratio is verder gestegen in het afgelopen halfjaar. De CET 1-ratio van 24,0% (2019: 23,8%)
blijft ruimschoots boven onze doelstelling van 15-17%. De Total Capital-ratio bedraagt 27,0% en de
risicogewogen activa zijn stabiel gebleven op € 4,2 miljard.
Zoals eerder aangekondigd, heeft Van Lanschot Kempen de uitkering van het dividend over 2019
uitgesteld. Tijdens de algemene vergadering op 28 mei 2020 is het dividendvoorstel van € 1,45 per aandeel
vastgesteld door de aandeelhouders. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van
mening dat het dividend over 2019 aan onze aandeelhouders kan worden betaald zodra de
omstandigheden rondom COVID-19 dat toelaten en zolang wij aan onze gestelde doelstellingen voor de
kapitaalratio blijven voldoen. Op aanbeveling van de ECB en DNB zal dit in ieder geval niet voor januari
2021 zijn. Het dividend over 2019 van € 59,4 miljoen staat op de balans gereserveerd voor onze
aandeelhouders en is niet opgenomen in onze kapitaalratio’s.
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We zullen onze kapitaalpositie blijven optimaliseren, waarbij we ruimte zullen houden voor
mogelijke overnames. Indien mogelijk zullen we ook kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders overwegen,
onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.
Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden hebben we PwC, onze externe accountant, de opdracht
gegeven om de halfjaarcijfers te beoordelen. De beoordelingsverklaring hebben we op 25 augustus 2020
ontvangenii.
Kerngegevensiii
€ miljoen

H1 2020

H2 2019

H1 2019

9,5

13,8

93,2

75,5

75,5

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2019

103,4

102,0

1%

97,3

Winst-en-verliesrekening
Nettoresultaativ
Efficiencyratio exclusief bijzondere items (%)

v

€ miljard
Client assets
- Assets under management

-31%

31,4

-70%

6%

89,2

87,7

2%

82,6

8%

- Assets under monitoring & guidance

3,2

3,1

2%

3,3

-4%

- Assets under administration

1,2

1,6

-23%

1,8

-32%

- Spaargelden & deposito’s

9,8

9,5

3%

9,6

3%

30/06/2020

31/12/2019

1.225

1.211

1%

1.263

-3%

102

102

0%

102

0%

0

4

Spaargelden & deposito’s

9.826

9.545

3%

9.582

3%

Kredieten

8.477

8.598

-1%

8.783

-3%

4%

14.540

2%

€ miljoen

30/06/2019

Balans- en kapitaalmanagement
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders
Eigenvermogensinstrumenten AT1 Capital Security
Eigen vermogen aandeel derden

Balanstotaal

14.901

14.319

Fundingratio (%)

115,9

111,0

Risicogewogen activa

4

109,1

4.195

4.205

Common Equity Tier 1-ratio (fully loaded) (%)vi

24,0

23,8

22,4

Tier 1-ratio (fully loaded) (%)vi

25,1

25,0

23,6

27,0

26,9

25,5

H1 2020

H2 2019

H1 2019

40.964

40.974

0%

41.037

0%

0,15

0,31

-52%

2,21

-93%

1,2

2,4

1.519

1.560

Total Capital-ratio (fully loaded) (%)

vi

0%

4.462

-6%

Kengetallen
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone
aandelen (x 1.000)
Onderliggende winst per aandeel (€)
Rendement gemiddeld Common Equity Tier 1vermogen (%)vii
Personeel (aantal fte per einde periode)

13,1
-3%

1.594
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-5%

€ miljoen

H1 2020

H2 2019

Provisie

148,9

148,2

0%

142,2

5%

- w.v. effectenprovisie

123,1

125,3

-2%

116,5

6%

- w.v. overige provisies

25,8

22,9

13%

25,7

0%

Interest

77,0

90,6

-15%

84,7

-9%

0,6

16,1

-96%

17,3

-97%

Resultaat uit financiële transacties

-25,3

0,7

Inkomsten uit operationele activiteiten

201,3

255,6

-21%

236,0

-15%

Personeelskosten

117,6

120,1

-2%

118,4

-1%

62,8

64,8

-3%

63,0

0%

- w.v. toezichtskosten

7,9

2,8

8,8

-10%

Afschrijvingen

7,1

8,7

-19%

9,0

-21%

187,5

193,7

-3%

190,4

-2%

13,7

61,9

-78%

45,6

-70%

Bijzondere waardeverminderingen kredieten

1,3

-4,5

Bijzondere waardeverminderingen overig

0,2

34,9

-99%

0,1

Bijzondere waardeverminderingen

1,5

30,3

-95%

-7,5

Bedrijfsresultaat voor belasting nietstrategische deelnemingen

0,7

0,8

-1%

1,0

-25%

13,0

32,3

-60%

54,1

-76%

-

1,7

-100%

9,4

-100%

3,1

3,1

0%

3,1

0%

Opbrengsten uit effecten en deelnemingen

Andere beheerskosten

Bedrijfslasten
Operationeel bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat voor bijzondere items en
belastingen
Kosten strategisch investeringsprogramma
Afschrijving immateriële vaste activa
gerelateerd aan acquisities
Reorganisatielasten

H1 2019

-8,1

-7,5

-

0,3

-100%

2,5

-100%

Bedrijfsresultaat voor belastingen

9,9

27,3

-64%

39,1

-75%

Belastingen

0,4

13,5

-97%

7,7

-95%

Nettoresultaat

9,5

13,8

-31%

31,4

-70%
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PERFORMANCE REPORT / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het
performance report en de presentatie over de halfjaarcijfers 2020 op
www.vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 26 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers
2020 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen via
www.vanlanschotkempen.com/resultaten en kunt u ook op een later moment terugluisteren.
ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschotkempen.com/financieel.
FINANCIËLE AGENDA
29 oktober 2020
Publicatie trading update derde kwartaal 2020
25 februari 2021
Publicatie jaarcijfers 2020
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
Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze
verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van
Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze
verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en
onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.
Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg
van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b)
kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en
wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van
Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i)
juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op
toekomstige beschikbaarheid van kapitaal, (k) veranderingen in kredietbeoordelingen en (l) evolutie en economische en
maatschappelijke impact van de COVID-19 pandemie.
Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de
specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of
verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere
verandering.
De halfjaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming IAS 34 (Tussentijdse Financiële
Verslaggeving), zoals vastgesteld door de Europese Unie. In de weergave van de halfjaarcijfers in dit persbericht, tenzij
anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de consolideerde jaarrekening 2019 van
Van Lanschot Kempen.
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Op in dit persbericht opgenomen financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. De externe,
onafhankelijke accountant heeft wel een beoordelingsverklaring afgegeven met betrekking tot de halfjaarcijfers zoals
opgenomen in het Van Lanschot Kempen Performance report half-year results 2020. Kleine verschillen in tabellen
kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.
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.
Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV en/of Van Lanschot Kempen
Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

i

Betreft verkoopresultaten op de belangen in AIO II en VLC & Partners

ii

Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast

iii

Door gebruik van onafgeronde cijfers kunnen de totaalbedragen afwijken van de optelling. Daarnaast zijn de procentuele mutaties
gebaseerd op de onafgeronde cijfers
iv
Nettoresultaat voor H1 2019 en H2 2019 exclusief verkoopresultaten
v

Bedrijfslasten (en ook de efficiencyratio) zijn in 2019 exclusief de lasten van het strategisch investeringsprogramma, de amortisatie
immateriële vaste activa gerelateerd aan acquisities en reorganisatielasten. In H1 2020 exclusief de amortisatie immateriële vaste
activa gerelateerd aan acquisities
vi
Per 31-12-2019 inclusief ingehouden winst. Per 30-6-2019 en 30-6-2020 exclusief ingehouden winst
vii

Gebaseerd op onderliggend nettoresultaat
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