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DEGIRO JAARCIJFERS OVER 2018
- 4e kwartaal was beste kwartaal ooit Cijfers 2018
Omzet
Rekeningen totaal
Retail transacties

t/m 31 dec 2018

Verschil t.o.v. 31 dec 2017

€54.722.550
358.062
17.410.940

+ 33%
+45%
+39%

DEGIRO heeft 2018 afgesloten met een omzet van €54.722.550, dit is 33% meer dan het
voorgaande jaar. Ultimo 2018 telde DEGIRO 358.062 actieve rekeningen, een stijging van
45% ten opzichte van ultimo 2017. Het aantal retail transacties is met 39% gegroeid tot
17.410.940. DEGIRO heeft in alle kwartalen van 2018 een positief resultaat geboekt.
VIERDE KWARTAAL 2018
DEGIRO heeft in het vierde kwartaal van 2018 een recordaantal transacties verwerkt voor
particuliere beleggers. Ondanks dit record signaleert DEGIRO dat beleggers afwachtend
waren in het vierde kwartaal. De onzekerheid rondom de Brexit en conjuncturele indicatoren
maakten beleggers enigszins terughoudend. DEGIRO verwacht dat deze situatie nog wel
even aanhoudt, in ieder geval tot er meer duidelijkheid is over de toekomstige handelsrelatie
tussen de EU en het VK.
In het vierde kwartaal werden 25076 nieuwe rekeningen geopend en 4.604.587 retail
transacties verwerkt. Naast een sterke toename van Nederlandse beleggers, groeit DEGIRO
ook buiten de eigen landsgrenzen stevig door.
AANDACHT OP INTERNE BEDRIJFSVOERING
Zoals de cijfers aantonen groeit DEGIRO, net als de voorgaande jaren, nog altijd hard. De
forse groei in klanten en verwerkt aantal transacties maakte dat DEGIRO organisatorisch naar
een volgend volwassenheidsniveau moest bewegen. Dit heeft geleid tot een meer formele en
sterkere aansturing evenals een duidelijkere verdeling van de taken en
verantwoordelijkheden. Dit was nodig om onze organisatie te versterken en zodoende klaar
te zijn voor de volgende groeifase.
Aanpassingen op de interne bedrijfsvoering en de implementatie van veel nieuwe wet- en
regelgeving heeft veel van onze aandacht opgeëist in 2018. Maar net als in voorgaande jaren
is onze aandacht vooral ook uitgegaan naar het goed bedienen van onze klanten.
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WIJZIGINGEN IN DE RAAD VAN BESTUUR
Het versterken van de interne organisatie heeft ook geleid tot wijzigingen in de Raad van
Bestuur. Per 1 januari 2019 is Andreas Holmberg begonnen als CTO bij DEGIRO. Andreas
volgt daarmee Jasper Anderluh op. Jasper blijft zich binnen de organisatie inzetten als ITdirecteur met focus op complexe IT-projecten. DEGIRO-oprichter van het eerste uur Niels
Klok heeft besloten het wat rustiger aan te doen en zijn portefeuille bij DEGIRO over te dragen.
Niels blijft verbonden met de moedermaatschappij. Esmond Berkhout (COO) is bij DEGIRO
aangesteld als interim CEO en neemt de portefeuille van Niels over.
Vorig jaar is eveneens besloten de Raad van Advies te vervangen door een Raad van
Commissarissen. Het installeren van de Raad van Commissarissen is inmiddels ver
gevorderd met het aanstellen van Ben Knüppe en Michael Enthoven. Naar verwachting zal
binnen afzienbare termijn een derde lid toetreden tot de Raad van Commissarissen.
Raad van Restuur
Interim CEO/COO Esmond Berkhout
CTO Andreas Holmberg
CFRO Peter Verberne

Raad van Commissarissen
Ben Knüppe (voorzitter)
Michael Enthoven

OVER DEGIRO
DEGIRO is een Pan-Europese broker die beleggers in 18 landen bedient en voor meer dan
50 miljard euro aan transactiewaarde per jaar verwerkt op beurzen wereldwijd. DEGIRO staat
onder gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en prudentieel toezicht van
de DNB (De Nederlandsche Bank). Onze missie is het leveren van toegevoegde waarde door
een betaalbare financiële dienstverlening te ontwikkelen voor beleggers. De combinatie van
technologie en financiële kennis creëert de mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige en
kostenefficiënte financiële dienstverlening voor iedereen mogelijk te maken.
Fotomateriaal voor publicatie is beschikbaar via onderstaande link:
http://www.degiro.nl/data/pdf/DEGIRO_press_kit.zip
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