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SNS Bank N.V. onderzoekt strategische opties voor 

effectenspecialist 
 

SNS Retail Bank gaat onderzoeken wat de strategische opties zijn voor SNS Securities, de SNS Retail Bank gaat onderzoeken wat de strategische opties zijn voor SNS Securities, de SNS Retail Bank gaat onderzoeken wat de strategische opties zijn voor SNS Securities, de SNS Retail Bank gaat onderzoeken wat de strategische opties zijn voor SNS Securities, de 

effectenspecialist van de bank. De strategische heroverweging past in de toekomstvisie van SNS Retail effectenspecialist van de bank. De strategische heroverweging past in de toekomstvisie van SNS Retail effectenspecialist van de bank. De strategische heroverweging past in de toekomstvisie van SNS Retail effectenspecialist van de bank. De strategische heroverweging past in de toekomstvisie van SNS Retail 

Bank.Bank.Bank.Bank.    

 

SNS Securities is als specialist in de Nederlandse effectenmarkt internationaal actief op het gebied van 

effectenbemiddeling, kapitaalmarkttransacties en vermogensbeheer. Het zal onverminderd doorgaan met het 

geven van onafhankelijk en persoonlijk advies aan onder meer institutionele beleggers, ondernemingen en 

zelfstandige vermogensbeheerders. 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Corporate Communicatie SNS REAALCorporate Communicatie SNS REAALCorporate Communicatie SNS REAALCorporate Communicatie SNS REAAL    

    

Investor Relations SNS REAALInvestor Relations SNS REAALInvestor Relations SNS REAALInvestor Relations SNS REAAL    

Hilbert Bredemeijer 

corporatecommunicatie@snsreaal.nl 

Mobiel: 06 – 13 88 03 81 

 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@snsreaal.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 46 

Marcel Paapst 

corporatecommunicatie@snsreaal.nl 

Mobiel: 06 - 30897432 

 

Kagan Köktas 

kagan.koktas@snsreaal.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 47 

OVER SNS REAAL 

De twee dochtervennootschappen van SNS REAAL N.V., SNS Retail Bank en VIVAT Verzekeringen, zijn 

innovatieve dienstverleners op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richten op de 

Nederlandse retailmarkt, inclusief het mkb. Het aanbod bestaat uit: sparen, beleggen, hypotheken, verzekeren 

en pensioenen. Vanuit een lange traditie voelen de merken van SNS REAAL N.V. zich verbonden met de 

Nederlandse samenleving. Met een balanstotaal van meer dan € 124 miljard (eind 2013) is SNS REAAL N.V. een 

van de grote financiële dienstverleners in Nederland. De onderneming heeft circa 6.400 medewerkers (fte’s) en 

heeft haar hoofdkantoor in Utrecht. NLFI is de enige aandeelhouder van SNS REAAL.  

 

DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of 

aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door SNS REAAL N.V. Dit 

persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van SNS 

REAAL N.V. Als u geen persberichten van SNS REAAL N.V. wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar 

info@snsreaal.nl. 

 

 
Persbericht 

  Utrecht, 6 november 2014 

 

 

 

  


