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Den Haag, 10 februari 2017 

 

NIBC benoemt Ernst Berger tot hoofd van M&A 

NIBC heeft Ernst Berger aangesteld als hoofd M&A en Debt & Equity Advisory per 1 februari 2017.  

 

Ernst heeft een brede ervaring en een lange track-record in het origineren en uitvoeren van M&A transacties in 

Nederland en Duitsland waarbij hij NIBC klanten adviseerde binnen een breed scala aan sectoren in zowel een 

private als genoteerde omgeving. 

 

Caroline Oosterbaan, lid van de NIBC Executive Committee: ”Ernst Berger heeft een indrukwekkende staat van 

dienst in adviesopdrachten in veel sectoren in Nederland en Duitsland. Ernst heeft een diepgaande kennis van 

NIBC en haar specialisaties en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze strategische en commerciële 

ontwikkeling over de jaren. Zijn aanstelling laat onze toewijding zien om eersteklas advies en unieke proposities 

te bieden aan onze klanten, bouwende op ons brede netwerk van corporate en investor clients. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat we onder zijn leiding onze toegevoegde waarde naar onze klanten nog verder zullen 

uitbreiden. Een ons doel om onze klanten ondernemende, innovatieve en professionele oplossingen te bieden 

verder kunnen invullen.” 

 

 

Profiel van NIBC  

NIBC is de bijzondere bank voor beslissende momenten. Onze Corporate Banking activiteiten bieden een 

combinatie van corporate finance & capital markets, financieren en investeren aan in de sectoren Food, Agri & 

Retail, Industrie, Infrastructuur & Duurzame Energie, Olie & Gas, Onroerend Goed, Scheepvaart & Intermodaal 

Transport en Technologie, Media & Services. Retail Banking verstrekt via NIBC Direct woninghypotheken in 

Nederland en online spaarproducten in zowel Nederland, België als Duitsland. 

 

NIBC is gevestigd in Den Haag maar heeft tevens kantoren in Frankfurt, Amsterdam, Londen en Brussel. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Press Relations 

T: +31 70 342 5625 

Debt Investor Relations 

T: +31 70 342 9836 

E: info@nibc.com 

www.nibc.com 

 

Dit persbericht is een vertaling van het Engels. De officiële Engelse versie is leidend. 
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