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DEGIRO JAARCIJFERS OVER 2017
- DEGIRO groeit fors door in 2017 Cijfers 2017

t/m 31 dec 2017

Verschil t.o.v. 31 dec 2016

Omzet

€ 41.028.650,246.190
14.736.660

+ 55%
+67%
+51%

Rekeningen
Transacties totaal

DEGIRO groeit fors door. 2017 werd afgesloten met 246.190 rekeningen, een stijging van
67% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet liep op tot net boven de 41 miljoen
euro, 55% meer dan in 2016. In 2017 is het aantal transacties met 51% gegroeid tot
14.736.660. Dit aantal is te verdelen in 12.521.638 retail transacties en 2.215.022 transacties
afkomstig van professionele klanten. DEGIRO heeft elk kwartaal in 2017 winstgevend
afgesloten.
KWALITEIT DOOR KWANTITEIT
DEGIRO combineert financiële kennis met technologische kennis. Deze ‘Fintech’ benadering
vertaalt zich in gemiddeld 80% lagere tarieven. Op onze website (www.degiro.nl/tarieven)
hebben we een uitgebreide vergelijking staan waar we dit percentage onderbouwen. We
vergelijken verschillende transacties & producten tussen 5 bekende brokers. Uitgaande van
dit kostenverschil, zien we dat beleggers via DEGIRO nu al voor meer dan 300 miljoen euro
aan kosten hebben bespaard*. Dit is duidelijke toegevoegde waarde en hier zijn we trots op.
Door onze dienstverlening in 18 Europese landen aan te bieden groeien we hard. De
schaalvoordelen als gevolg hiervan, faciliteren onze lage tarieven. DEGIRO heeft sinds de
oprichting haar voorwaarden regelmatig verbeterd. Zo bieden wij voor veel beurzen gratis realtime koersen en hebben we bepaalde tarieven verlaagd of zelfs geheel geschrapt zoals bij de
kernselectie ETF’s. We bieden echter op meer onderdelen toegevoegde waarde. Zo heeft
DEGIRO altijd de netto inkomsten geïnvesteerd in de onderneming. Dit stelt ons in staat om
onze dienstverlening continu te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe mobiele
applicatie, welke in 2017 de award won voor beste broker applicatie van de Financial Times
& Investor Chronicle. Dit herinvesteringsbeleid zullen we blijven voortzetten.
OVER DEGIRO
DEGIRO is een Pan-Europese broker en verwerkt voor meer dan 50 miljard euro aan
transacties per jaar op beurzen wereldwijd. DEGIRO bedient meer dan 230.000 beleggers in
18 landen. DEGIRO staat onder gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten)
en prudentieel toezicht van de DNB (De Nederlandsche Bank). DEGIRO wil toegevoegde
waarde leveren door een betaalbare financiële dienstverlening te ontwikkelen voor beleggers
wereldwijd. 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
* Gebaseerd op de gerealiseerde omzet en de gemiddelde kostenbesparing. Meer info op www.degiro.eu/fees
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