PERSBERICHT

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 24 februari 2022

Van Lanschot Kempen: stijging provisie-inkomsten van 30% en nettowinst
naar € 143,8 miljoen
 Nettowinst van € 143,8 miljoen (2020: € 49,8 miljoen), dankzij sterke groei provisie-inkomsten,







boekwinsten op verkopen uit de participatieportefeuille en vrijval kredietvoorzieningen
Client assets stijgen met 14% naar € 131,1 miljard en AuM stijgen met 13% naar € 112,1 miljard
Record netto-instroom in AuM binnen Private Clients van € 3,8 miljard
Netto-uitstroom in AuM binnen Wholesale & Institutional Clients van € 4,0 miljard
Sterke kapitaalratio van 23,7% (2020: 24,3%)
Rendement op eigen vermogen stijgt naar 15,7%
Dividendvoorstel van € 2,00 per aandeel (2020: € 0,70 per aandeel)

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘2021 was een zeer goed jaar voor Van Lanschot Kempen
met zowel organische als inorganische groei, een sterke nettowinst en solide kapitaalpositie. De integratie
van het overgenomen Hof Hoorneman Bankiers en de samenwerking met Mercier Vanderlinden verlopen
voorspoedig.
Het behouden en opbouwen van financiële en natuurlijke waarde over generaties heen is waar
Van Lanschot Kempen voor staat. Onze klanten herkennen steeds beter onze duurzame oplossingen. We
weten ook dat we als sector en onderneming nog grotere stappen moeten zetten, dus intensiveren we onze
activiteiten op dit vlak. Daarnaast gaan we vanaf dit jaar, stapsgewijs, één merk hanteren voor al onze
activiteiten: Van Lanschot Kempen. Dit zal onze positie als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager
in West-Europa verder versterken.
In de afgelopen maanden heb ik de organisatie, klanten en collega’s leren kennen. Het is geweldig om te
ervaren dat ondernemersgeest en klantfocus overal in het bedrijf voelbaar zijn. Ik wil onze klanten,
aandeelhouders en collega’s dan ook hartelijk bedanken voor het vertrouwen én voor het warme welkom
dat ik heb gekregen.’
Ontwikkeling clients assets en assets under management
In 2021 stijgen de client assets naar € 131,1 miljard (2020: € 115,0 miljard). De assets under management
(AuM) stijgen naar € 112,1 miljard (2020: € 99,0 miljard), vooral dankzij het koersresultaat van € 9,5 miljard
en de AuM van Mercier Vanderlinden (€ 3,8 miljard). De netto-instroom binnen het segment Private Clients
is zeer hoog en bedraagt € 3,8 miljard. De netto-uitstroom binnen het segment Wholesale & Institutional
Clients bedraagt € 4,0 miljard. Aangezien de marge op instroom binnen Private Clients hoger is dan de
marge op uitstroom binnen Wholesale & Institutional Clients leidt deze combinatie tot een aanzienlijke
verbetering van de beheerprovisie, waarbij ook het positieve koersresultaat heeft geholpen. De totale
spaargelden zijn gestegen naar € 11,7 miljard (2020: € 10,1 miljard).
In 2021 hebben we de overname van het 70%-belang in de Belgische wealth manager Mercier
Vanderlinden afgerond. We zijn enthousiast over deze samenwerking, die uitstekend past in onze strategie
om als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager een belangrijke speler te zijn in België. Onze totale
client assets in België zijn gegroeid naar € 10,7 miljard per eind 2021. Afgelopen jaar hebben we ook,
volgens plan, de medewerkers en klanten van Hof Hoorneman Bankiers welkom geheten binnen onze
organisatie. Deze klanten hebben nu ook toegang tot ons producten- en dienstenpakket.
Resultaten 2021
In 2021 is het nettoresultaat gestegen naar € 143,8 miljoen (2020: € 49,8 miljoen). De provisie-inkomsten,
onze kern-inkomsten, zijn met 30% gestegen naar € 385,5 miljoen, vooral dankzij hogere terugkerende
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provisies. De rente-inkomsten zijn stabiel en bedragen € 153,6 miljoen (2020: 152,1 miljoen), vooral dankzij
groei in de leningenportefeuille en het in rekening brengen van negatieve rente op spaargeld.
Zoals eerder aangekondigd zijn de bedrijfslasten gestegen ten opzichte van 2020 en bedragen
€ 409,9 miljoen (2020: € 371,8 miljoen). In 2020 was het kostenniveau laag door de kostenbesparende
maatregelen vanwege Covid-19. In 2021 zijn de reguliere lasten van Mercier Vanderlinden en
Hof Hoorneman Bankiers opgenomen (ongeveer € 16 miljoen). Daarnaast hebben we te maken met hogere
(deels variabele) personeelslasten, onder andere door groei van onze IT- en compliance-afdelingen. De
komende jaren blijven we investeren om ook toekomstige groei te realiseren.
Dankzij de sterk gestegen inkomsten is de efficiencyratio dit jaar uitgekomen op 68,9%. Hiermee voldoet
deze ratio dit jaar aan ons target van maximaal 70-72% per 2025.
De vrijval uit de kredietvoorzieningen bedraagt in 2021 € 11,7 miljoen, dankzij de goede kwaliteit van de
kredietportefeuille die vooral bestaat uit Nederlandse woninghypotheken.
In 2021 hebben verkopen uit de participatieportefeuille ook een bijdrage geleverd aan de nettowinst. De
verkopen van onze belangen in Fire Safety Holding BV (Gerco) en Quint Wellington Redwood Holding BV
leverden ons respectievelijk boekwinsten van ruim € 10 miljoen en ongeveer € 5 miljoen op. De verkoop
van Global Property Research BV leverde een boekwinst van € 2,7 miljoen op. Daarnaast droeg de verkoop
van het niet-strategische belang in Holonite (Holowell BV) ongeveer € 2 miljoen bij aan de nettowinst.
Verder is de waarde van een deelneming van het private equity-fonds Newion II, waarin we investeren, met
bijna € 10 miljoen gestegen.
Het onderliggend nettoresultaat is gestegen naar € 159,9 miljoen (2020: € 51,0 miljoen). Dit betreft het
nettoresultaat gecorrigeerd voor lasten gerelateerd aan de boekhoudkundige verwerking van de overname
van Mercier Vanderlinden, de voorziening voor consumptief doorlopend krediet, reorganisatielasten
gerelateerd aan de overname van Hof Hoorneman Bankiers en overige eenmalige lasten.
Geïntegreerde wealth manager
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.
Per 1 januari 2021 hebben we onze organisatiestructuur hiervoor aangepast. Door deze nieuwe
organisatiestructuur segmenteren we vanaf 2021 onze rapportages naar onze klantgroepen: Private Clients
(hieronder valt ook Evi), Wholesale & Institutional Clients, Investment Banking Clients en Overig.
Segment Private Clients
Over 2021 bedraagt de winst voor belasting voor Private Clients € 114,3 miljoen. De provisie-opbrengsten
bedragen € 244,4 miljoen en maken 63% van de totale opbrengsten van dit segment uit.
De netto-instroom in AuM binnen Private Clients is met € 3,8 miljard uitzonderlijk hoog. Al onze
klantgroepen in alle landen waar we actief zijn – Nederland, België en Zwitserland – hebben bijgedragen
aan deze netto-instroom.
Ook voor onze branche in België is 2021 een succesvol jaar geweest met een netto-instroom van
€ 0,8 miljard. De AuM stijgen naar € 9,7 miljard en de client assets stijgen naar € 10,7 miljard. Mercier
Vanderlinden heeft sinds de aankondiging van de samenwerking een sterke groei doorgemaakt.
Onze klanten tonen in toenemende mate interesse voor duurzame en alternatieve beleggingsoplossingen.
We faciliteren dit met op maat gesneden oplossingen zoals het Kempen European Private Equity Fund II,
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dat onder grote belangstelling is geïntroduceerd in 2021. Voor dit fonds is in de eerste closing
€ 173 miljoen toegezegd.
De hoge netto-instroom in combinatie met de verder gestegen Relationship NPS (van 26 naar 36) geeft
aan dat onze persoonlijke advisering in combinatie met een goed productaanbod en moderne technologie
goed werkt voor onze klanten. Een voorbeeld van moderne technologie is de introductie van biometrische
stemverificatie. Die maakt het contact met onze klanten nog veiliger en gemakkelijker. Onze klanten
waarderen de veilige en makkelijke manieren waarop zij met ons kunnen communiceren. Naast een
persoonlijk gesprek in een van onze kantoren zijn we ook bereikbaar via bijvoorbeeld WhatsApp en
videobellen.
De propositie Evi valt vanaf begin 2021 binnen het segment Private Clients. Evi heeft een goed jaar achter
de rug met een netto-instroom van € 0,2 miljard waarmee de AuM verder zijn gestegen naar € 1,6 miljard
(eind 2020: € 1,2 miljard). De provisie-opbrengsten zijn ook verder gestegen en Evi levert hierdoor in 2021
een positieve bijdrage aan de nettowinst. De Relationship NPS van Evi is gestegen naar 15 (2020: 5).
Per eind 2021 hebben we een voorziening opgenomen om klanten te compenseren voor te veel betaalde
variabele rente over consumptief doorlopend krediet. Deze voorziening bedraagt € 3,3 miljoen.
Segment Wholesale & Institutional Clients
Over 2021 bedraagt de winst voor belasting voor Wholesale & Institutional Clients € 9,6 miljoen. De
provisie-opbrengsten bedragen € 81,4 miljoen.
De totale AuM binnen Wholesale & Institutional Clients zijn stabiel gebleven dankzij het positieve
koersresultaat en bedragen € 67,6 miljard (2020: € 67,8 miljard). De netto-uitstroom bedraagt € 4,0 miljard
in 2021.
Binnen fiduciair management bedraagt de netto-uitstroom € 1,4 miljard. Dit komt door het vertrek van twee
institutionele klanten (totaal volume € 3,5 miljard), die beide samen zijn gegaan met andere partijen. Dit is
deels gecompenseerd door de instroom van een mandaat van € 1,1 miljard en netto-instroom in het
Verenigd Koninkrijk (VK) van € 1,1 miljard. De totale AuM in het VK bedragen € 8,0 miljard.
Binnen beleggingsstrategieën bedraagt de netto-uitstroom € 2,6 miljard. Strategieën met relatief hoge
marges, zoals de global-small-cap-strategie (+ € 0,6 miljard) en de real-assets-strategie (+ € 0,3 miljard),
laten goede netto-instroom zien. Dit is helaas niet voldoende om de uitstroom uit government-bondstrategieën van € 1,0 miljard en credit-strategieën van € 2,5 miljard te compenseren. De uitstroom uit
credit-strategieën is mede gerelateerd aan het vertrek van een deel van het team, dat ondertussen weer op
volle sterkte is.
In 2021 hebben we het SDG Farmland Fund geïntroduceerd. Dit fonds hebben we samen met Stichting
Pensioenfonds PostNL ontwikkeld en sinds het najaar investeren ook verzekeraars De Goudse en Dela
hierin. Het fonds richt zich op wereldwijde investeringen in landbouwgrond, waarbij een bijdrage wordt
geleverd aan de Sustainable Development Goals.
Segment Investment Banking Clients
Over 2021 bedraagt de winst voor belasting voor Investment Banking Clients € 18,8 miljoen. De provisieopbrengsten zijn met 13% gestegen en bedragen € 55,3 miljoen.
Het Corporate Finance & Equity Capital Markets-team heeft wederom een sterk jaar achter de rug, mede
dankzij een sterke samenwerking met het segment Private Clients. Onze kracht ligt in de sterke focus op
onze geselecteerde sectoren: real estate, life sciences & healthcare, tech & fintech, renewables and
infrastructure. In 2021 hebben we 54 transacties afgerond met een totale waarde van € 5,8 miljard.
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Segment Overig
Binnen de activiteiten gerelateerd aan gestructureerde producten is het resultaat in 2021 licht negatief. We
maken goede voortgang met het afbouwen van de posities in de macro-hedge-portefeuille. Mede dankzij
goede marktomstandigheden bedragen deze posities € 385 miljoen per eind 2021 (eind 2020:
€ 691 miljoen, eind maart 2020: € 783 miljoen).
Duurzame assets under management
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
financiële en niet-financiële waarde op lange-termijn. We kunnen de grootste sociale en milieu-impact
realiseren via de beleggingen van onze klanten. In 2018 zijn we daarom begonnen met het beoordelen van
de mate van duurzaamheid van interne en externe fondsbeheerders. In lijn met de verschillende
standaarden in de markt, hebben we deze gecategoriseerd. In 2021 hebben we 387 fondsen gescreend
(2020: 147 fondsen). Dit betreft 57% van onze AuM. Het resultaat is 2% impact, 25% sustainable en 64%
responsible. In de komende jaren zullen we hier verdere stappen zetten.
Solvabiliteit
Onze kapitaalpositie is blijvend zeer sterk met een kapitaalratio van 23,7% (2020: 24,3%). De daling van de
kapitaalratio komt door de overname van Mercier Vanderlinden met een impact van 3,7 procentpunt. Deze
daling is grotendeels gecompenseerd door het toevoegen van de ingehouden winst en optimalisatie van
risicogewogen activa in de tweede helft van het jaar.
De Nederlandsche Bank introduceerde per 1 januari 2022 een ondergrens voor de risicogewichten van
woninghypotheken. We verwachten dat dit een impact op de kapitaalratio heeft van 3,2 procentpunt. Op
basis van onze huidige inschatting verwachten we dat deze impact grotendeels zal verdwijnen na de
invoering van Basel IV in 2025.
Na deze aftrekpost beschikken we nog steeds over een ruime kapitaalpositie. We zullen onze kapitaalbasis
blijven optimaliseren, waarbij we ruimte zullen houden voor mogelijke overnames. Als het mogelijk is, zullen
we ook kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders continueren, onder voorbehoud van goedkeuring door de
toezichthouder.
Dividend
Onze goede resultaten en sterke kapitaalpositie stellen ons in staat om een dividend over 2021 voor te
stellen van € 2,00 per aandeel (2020: € 0,70 en 2019: € 1,45). Het totaal voorgestelde dividend komt
daarmee uit op € 81,7 miljoen.
Capital Markets Day
Op woensdag 11 mei organiseert Van Lanschot Kempen een Capital Markets Day. Tijdens deze middag zal
de Raad van Bestuur een update geven over de voortgang van onze lange-termijn strategie.
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Kerngegevens
€ miljoen

2021

2020

Nettoresultaat

143,8

49,8

Onderliggend nettoresultaat

159,9

51,0

68,9

85,7

31/12/2021

31/12/2020

Client assets

131,1

115,0

14%

- Assets under management

112,1

99,0

13%

- Assets under Monitoring & Guidance

3,5

3,2

10%

- Assets under administration

3,8

2,7

40%

11,7

10,1

16%

31/12/2021

31/12/2020

1.308

1.254

4%

102

102

0%

0

-0

11.730

10.141

16%

8.876

8.448

5%

16.307

15.149

8%

75,7

83,3

3.927

4.195

Common Equity Tier I-ratio (fully loaded) (%)

23,7

24,3

Tier I-ratio (fully loaded) (%)

26,3

25,4

Total Capital-ratio (fully loaded) (%)

30,1

27,4

2021

2020

40.910

40.989

3,74

1,08

Winst-en-verliesrekening

Efficiencyratio (%)

€ miljard

- Spaargelden & deposito’s

€ miljoen
Balans- en kapitaalmanagement
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders
Eigenvermogensinstrumenten AT1 Capital Security
Eigen vermogen aandeel derden
Spaargelden & deposito’s
Kredieten
Balanstotaal
Loan-to-deposit ratio (%)
Totaal risicogewogen activa

Kengetallen
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen
(x1.000)
Onderliggende winst per aandeel (€)
Rendement gemiddeld Common Equity Tier I-vermogen (%)
Personeel (aantal fte per einde periode)

i

15,7

4,4

1.654

1.564

-6%

6%
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Resultaat
€ miljoen

2021

2020

Provisie

385,5

296,4

30%

- w.v. effectenprovisie

330,1

247,4

33%

- w.v. overige provisies

55,4

49,1

13%

153,6

152,1

1%

65,9

17,7

Interest
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen
Resultaat uit financiële transacties

-10,3

-32,3

Inkomsten uit operationele activiteiten

594,7

434,0

37%

Personeelskosten

273,0

239,3

14%

Andere beheerskosten

119,7

115,3

4%

13,9

11,1

25%

17,3

17,2

0%

Bedrijfslasten

409,9

371,8

10%

Operationeel bedrijfsresultaat

184,8

62,2

Bijzondere waardeverminderingen kredieten

-11,7

1,9

-6,5

-

-18,1

1,9

4,8

1,7

207,7

62,0

- waarvan toezichtskosten
Afschrijvingen

Bijzondere waardeverminderingen overig
Bijzondere waardeverminderingen
Bedrijfsresultaat voor belasting niet-strategische deelnemingen
Bedrijfsresultaat voor bijzondere items en belastingen
Afschrijving immateriële vaste activa gerelateerd aan acquisities

11,3

6,2

Lasten u.h.v. de boekhoudkundige verwerking van Mercier
Vanderlinden

8,5

-

Voorziening voor consumptief doorlopend krediet

3,3

-

Reorganisatielasten u.h.v. de overname van Hof Hoorneman Bankiers

3,9

1,6

Overige eenmalige lasten

2,3

-

178,5

54,2

34,6

4,4

Nettoresultaat

143,8

49,8

Onderliggend nettoresultaat

159,9

51,0

Bedrijfsresultaat voor belastingen
Belastingen
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82%

Resultaat per segment
€ miljoen

Wholesale &
Institutional
Clients

Private
Clients

Investment
Banking
Clients

Other

Total

Provisie

244,4

81,4

55,3

4,5

385,5

Interest

140,2

-

0,0

13,4

153,6

2,4

-

4,8

48,4

55,6

Overige inkomsten
Inkomsten uit operationele activiteiten

387,0

81,4

60,1

66,2

594,7

Personeelskosten

89,3

10,1

24,0

149,6

273,0

Andere beheerskosten

59,0

6,7

7,8

46,2

119,7

106,2

54,2

9,3

-169,7

-

1,4

0,0

0,3

15,6

17,3

Bedrijfslasten

255,9

71,0

41,4

41,6

409,9

Operationeel bedrijfsresultaat

131,1

10,4

18,8

24,6

184,8

Bijzondere waarderverminderingen
Bedrijfsresultaat voor belasting niet-strategische
deelnemingen
Bedrijfsresultaat voor
eenmalige lasten en belastingen

-10,9

-

-

-7,2

-18,1

-

-

-

4,8

4,8

142,1

10,4

18,8

36,5

207,7

Afschrijving immateriële vaste activa gerelateerd
aan acquisities

9,8

0,8

-

0,8

11,3

Lasten u.h.v. de boekhoudkundige verwerking
van Mercier Vanderlinden

8,5

-

-

-

8,5

3,3

-

-

-

3,3

Reorganisatielasten u.h.v. de overname van
Hof Hoorneman Bankiers

3,9

-

-

-

3,9

Overige eenmalige lasten

2,3

-

-

-

2,3

Bedrijfsresultaat voor belastingen

114,3

9,6

18,8

35,8

178,5

Onderliggend resultaat voor belastingen

132,3

9,6

18,8

35,8

196,4

Doorbelaste kosten
Afschrijvingen

Voorziening voor consumptief doorlopend
krediet
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PERFORMANCE REPORT / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het
performance report en de presentatie over de jaarcijfers 2021 op vanlanschotkempen.com/resultaten. Op
24 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2021 toe in een conference call. Deze conference call
kunt u live volgen via vanlanschotkempen.com/resultaten en kunt u ook op een later moment terugluisteren.
ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/financieel.
FINANCIËLE AGENDA
11 mei 2022
11 mei 2022
12 mei 2022
25 mei 2022
27 mei 2022
9 juni 2022
25 augustus 2022
4 november 2022

Publicatie trading update eerste kwartaal 2022
Capital Markets Day
Retail Investor Day
Algemene vergadering
Ex-dividend datum
Betaaldatum dividend 2021
Publicatie halfjaarcijfers 2022
Publicatie trading update derde kwartaal 2022

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 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
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) 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.
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De jaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting
Standards, zoals vastgesteld door de Europese Unie (‘IFRS-EU’). In de weergave van de jaarcijfers in dit persbericht,
tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de geconsolideerde jaarrekening
2021 van Van Lanschot Kempen. Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen accountantscontrole
plaatsgevonden. 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 in de zin van artikel 7 lid 1 tot en
met 4 van EU Verordening 596/2014.
i

Gebaseerd op onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders.
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