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lnzake: Zorgelijke ontwikkelingen rond Euronext Amsterdam 

Excellentie, 

De VEUO en Eumedion maken zich grote zorgen over de positie en toekomst van 
Euronext Amsterdam. Aangezien Euronext Amsterdam zowel voor beursgenoteerde 
ondernemingen als voor institutionele beleggers van groot belang is, wenden wij ons 
gezamenlijk tot u als respectievelijk de organisatie van in Nederland beursgenoteerde 
ondernemingen die gezamenlijk meer dan 90% vertegenwoordigen van de aan 
Euronext Amsterdam genoteerde beurswaarde en de organisatie van institutionele 
beleggers die in Nederland investeren. 

De signalen die wij krijgen wijzen er op dat de positie van de Amsterdamse beurs 
eerder verzwakt dan versterkt. Bepaald zorgwekkend in dit verband is de wijze 
waarop de voorgenomen fusie tussen NYSE Euronext en Deutsche BOrse blijkbaar 
wordt beoogd te worden uitgevoerd. Niet slechts dreigt dit de positie van de 
Amsterdamse beurs (verder} te marginaliseren, maar zelfs wordt nu uitdrukkelijk door 
de Ieiding van Euronext aan de Europese Commissie voorgesteld om de 
Amsterdamse Optiebeurs te verkopen teneinde de instemming van de Europese 
Commissie met de voorgenomen fusie te verkrijgen. Het gevolg daarvan zal zijn dat 
Euronext Amsterdam niet aileen minder aantrekkelijk zal worden voor ondernemingen 
die een beursnotering hebben of willen verkrijgen, maar ook dat de 
investeringsmogelijkheden zeer zullen afnemen en Nederlandse beleggers een 
thuismarkt zullen gaan ontberen. 

Naar de overtuiging van de VEUO en Eumedion is dit slecht nieuws voor Nederland, 
het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse financi~le sector alsmede aile 
toeleveranciers en dienstverleners daarvan en daarvoor, met inbegrip van de daarbij 
behorende mogelijkheden om professionals op te leiden en te trainen. Deze 
ontwikkeling staat haaks op het ook door u voorgestane beleid om het 
ondernemingsklimaat in Nederland juist te bevorderen en te waarborgen dat de (ook 
financi§le} infrastructuur daarvoor aanwezig is en blijft. VEUO en Eumedion willen er 
geen misverstand over Iaten bestaan dat beide organisaties uw beleid ter zake zeer 
van harte ondersteunen. 

Een beperking van de rol en positie van de Amsterdamse beurs binnen het Euronext 
verband zal het voor het middelgrote Nederlandse bedrijfsleven steeds moeilijker 
maken financiering op de kapitaalmarkt te verkrijgen en zal voor grote ondernemingen 
de verleiding doen toenemen om grote delen van hun hoofdkantoren, of zelfs het 
hoofdkantoor als geheel, over te brengen naar steden waar wei een krachtige beurs 
en een krachtige financi~le sector aanwezig is. 
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Hoewel VEUO en Eumedion geen aarzeling hebben over de intenties van uw beleid, 
en dit zeals gezegd ten valle steunen, spreken wij graag uit dat wij, gelet op het 
belang voor Nederland en de Nederlandse economie, het zeer zouden toejuichen als 
ter zake de Nederlandse overheid, en meer specifiek u als minister van Financi~n. in 
deze kwestie nog nadrukkelijker zou kunnen optreden. 

Afgezien van de algemene politieke middelen die u ten dienste staan, zou naar het 
VEUO en Eumedion voorkomt ook passend zijn een en ander mede te betrekken bij 
een verklaring van geen bezwaar die bij ingrijpende wijzigingen in de organisatie van 
NYSE Euronext mogelijk vereist zal zijn. Ook hier begrijpen wij dat u voor een 
dergelijke beleidslijn open staat en willen wij graag gezamenlijk van onze steun voor 
die beleidslijn blijk geven. 

Wij zouden het bijzonder waarderen als u bereid zou zijn over het bovenstaande met 
VEUO en Eumedion contact te houden en in overleg te treden. Graag houden 
ondergetekenden zich daarvoor ook persoonlijk te allen tijde beschikbaar. 

Met de meeste hoogachting, 

lng. R. van Gelder 
Voorzitter VEUO 

P.J.C. Borgdorff 
Voorzitter Eumedion 
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