
   

  
 

 

 

Den Haag, 28 augustus 2019 

 

NIBC rapporteert robuuste resultaten over de eerste helft van 2019 met 

een nettowinst van EUR 83 miljoen, en bevestigt interim dividend van 

EUR 0,25 per aandeel  

 

◼ Sterke hypotheekproductie: de hypotheekportefeuille voor eigen rekening en de originate-to-manage 

(OTM) portefeuille zijn met respectievelijk meer dan EUR 300 miljoen en EUR 900 miljoen gegroeid, 

resulterend in een marktaandeel van 4%; 

◼ Goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze portefeuillestrategie: de zakelijke lening-portefeuille 

toont groei in gekozen sectoren als Structured Finance, Digital Infrastructure en Leasing, terwijl posities 

in Leveraged Finance, Shipping and Energy verder zijn gereduceerd;  

◼ Rendement op eigen vermogen over het eerste halfjaar van 2019 bedraagt 9,7%, daarmee goed op koers 

om de doelstelling voor de middellange termijn aan het einde van het jaar te behalen;  

◼ Netto rentebaten in H1 2019 komen op EUR 209 miljoen, leidend tot een netto rentemarge 2,10%; 

◼ ‘Fully-loaded’ efficiencyratio van 46%, inclusief IT-transitie en projecten gerelateerd aan regelgeving en 

toezicht;  

◼ Solvabiliteitsratio’s onveranderd sterk, met een CET 1-ratio van 18,5% exclusief halfjaarwinst. Pro-forma 

CET 1-ratio over eerste halfjaar 2019, na de in juni bekendgemaakte IMI-uitkomsten, zou 16,1% bedragen. 

 

 

Bericht van de CEO, Paulus de Wilt: 

“Kijkend naar de eerste helft van 2019, doet het me genoegen vandaag te kunnen melden dat NIBC stabiele resultaten 

heeft behaald. Ondanks het volatiele en snel veranderende klimaat waarin wij opereren, is het ons gelukt om onze 

beloften weer waar te maken, met resultaten die op het niveau van H1 2018 liggen. Wij zijn daarmee goed op weg om 

onze doelstellingen voor de middellange termijn tegen het einde van dit jaar opnieuw te realiseren.  

 

De nettowinst bedroeg EUR 83 miljoen, waarbij het rendement op het eigen vermogen (ROE) is uitgekomen op 9,7%. 

Onze CET 1-ratio lag op 18,5%, exclusief de winst over het eerste halfjaar van 2019. We weten onze kosten strak in 

de hand te houden, ondanks de continue investeringen in de NIBC-organisatie, variërend van onze IT-transitie tot 

projecten gerelateerd aan regelgeving en toezicht. Eind juni 2019 bedroeg de ‘fully-loaded’ efficiencyratio 46%. 

 

Gisteren is de eerder aangekondigde 5% aandelen transactie tussen Reggeborgh Invest B.V. en J.C. Flowers & Co 

met de benodigde goedkeuringen afgerond. Hierdoor is het belang van Reggeborgh vergroot naar 14,6%, terwijl het 

belang van JC Flowers verkleind is naar 61%. We zijn trots dat Reggeborgh haar vertrouwen in NIBC wederom heeft 

bevestigd middels deze investering.  

 

PERSBERICHT 



   

  

Ik ben dankbaar voor de betrokkenheid en de toewijding van onze mensen jegens hun werk en onze klanten. In de 

afgelopen maanden is er veel gevraagd van alle betrokkenen, en de inzet waarmee onze mensen de naleving van de 

aangescherpte ‘Know-Your-Customer’-verplichtingen hebben gewaarborgd, waardeer ik zeer. Het grootste deel van 

het werk ligt nu achter ons en we zijn onze klanten zeer erkentelijk voor hun steun en commitment; de eerste brieven 

naar klanten om hen daarvoor te bedanken zijn inmiddels verstuurd. Gesteund door de huidige resultaten zien wij de 

tweede helft van 2019 met vertrouwen tegemoet. Door onze kernwaarden Professioneel, Ondernemend en Inventief 

centraal te blijven stellen, zullen we er op beslissende momenten altijd voor onze klanten zijn, nu en in de toekomst.” 

 

Het Engelstalige persbericht zoals vandaag gepubliceerd op onze website is leidend. 

 

NIBC Holding N.V. – Key Figures 

 

 
 

Voor de volledige details verwijzen we naar het Condensed Interim Report NIBC Holding N.V. zoals vandaag 

gepubliceerd op onze website. 

 

 

 

For more information, visit our website at https://www.nibc.com/ or contact: 

 

Michèle Negen – Jacobusse 

Investor Relations 

T: +31 70 342 9590 

E: michele.negen@nibc.com 

Toine Teulings 

Debt Investor Relations 

T: +31 70 342 9836 

E: toine.teulings@nibc.com 

 

 

Profiel van NIBC  

NIBC staat ondernemers bij op hun beslissende momenten. Nu en in de toekomst. Als bank voor ondernemers willen we onze 

'THINK YES' mentaliteit versterken door flexibel en wendbaar te zijn en door de can-do mentaliteit van onze klanten op elkaar af te 

stemmen. Wij ondersteunen onze zakelijke klanten bij het verder uitbouwen van hun bedrijf. Voor onze retail klanten in Nederland, 

Duitsland en België bieden wij hypotheken, online spaar- en brokerageproducten die toegankelijk, eenvoudig te begrijpen en eerlijk 

geprijsd zijn. Met activiteiten in Nederland (Den Haag en Amsterdam), Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bieden onze zakelijke 

klanten (voornamelijk middelgrote klanten) advies en oplossingen voor schuld-, mezzanine- en aandelenfinanciering aan 

ondernemers in geselecteerde sectoren en sub sectoren waarin wij een sterke expertise en marktposities hebben. De mid-market is 

dynamisch van aard en vereist een bank die snel en flexibel kan reageren. Ons doel is om op beslissende momenten in te spelen op 

de behoeften van de markt, zoals fusies en overnames, management buy-outs, investeringen en strategische financieringen en 

herfinancieringen.  

H1 2019 H1 2018 2018

Earnings

Operating income 251 254 551

Operating expenses 116 120 239

Profit after tax 89 90 229

Profit after tax attributable to shareholders 83 84 217

Cost/income ratio 46% 47% 43%

Net interest margin 2.10% 1.90% 2.11%

Return on equity 9.7% 10.5% 13.6%

Return on assets 0.77% 0.76% 0.99%

Earnings per share basic - annualised 1.13 1.15 1.48

Earnings per share diluted - annualised 1.13 1.15 1.48

Dividend per share 0.25 0.25 0.86

Price/earnings ratio 6.99 6.16 5.59

https://team.prd.domain/sites/787/PRMedia/Press%20releases/2019/Halfjaarcijfers/-%09https:/www.nibc.com/media/2306/2019-condensed-interim-report-nibc-holding.pdf
https://www.nibc.com/about-nibc/investor-relations/financial-releases/


   

  
Notes to the press release 

Parts of this press release contain inside information within the meaning of article 7 of Regulation (EU) No 596/2014 (Market Abuse 

Regulation). This public announcement does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any 

securities in NIBC Holding N.V. 

Forward-looking Statements  

This press release may include forward-looking statements. All statements other than statements of historical facts may be forward-

looking statements. These forward-looking statements may be identified by the use of forward-looking terminology, including but not 

limited to terms such as guidance, expected, step up, announced, continued, incremental, on track, accelerating, ongoing, innovation, 

drives, growth, optimising, new, to develop, further, strengthening, implementing, well positioned, roll-out, expanding, improvements, 

promising, to offer, more, to be or, in each case, their negative or other variations or comparable terminology, or by discussions of 

strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. The forward-looking statements included in this press release with 

respect to the business, results of operation and financial condition of NIBC Holding N.V. are subject to a number of risks and 

uncertainties that could cause actual results to differ materially from such forward-looking statements, including but not limited to the 

following: changes in economic conditions in Western Europe, changes in credit spreads or interest rates, the results of our strategy 

and investment policies and objectives. NIBC Holding N.V. undertakes no obligation to update or revise any forward-looking 

statement to reflect events or circumstances that may arise after the date of this release. 

 


