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DEGIRO GROEIT DOOR IN RUSTIG KWARTAAL
– Meer dan 330.000 geopende rekeningen –
Voorlopige cijfers
Omzet
Rekeningen totaal
Retail transacties

t/m 30 sept 2018

Verschil t.o.v. periode 2017

40.498.570
332.986
12.806.351

41%
60%
46%

DERDE KWARTAAL 2018
Traditioneel is het derde kwartaal een rustig kwartaal als gevolg van de vakantieperiode.
DEGIRO heeft in dit kwartaal 4,08 miljoen transacties verwerkt voor particuliere beleggers. Dit
is een stijging van 39% t.o.v. van dezelfde periode vorig jaar. De omzet liep op tot 40 miljoen
euro in de eerste 9 maanden van 2018, 41% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
KLANTENBESTAND GROEIT DOOR
Ondanks het rustige derde kwartaal zien wij onverminderde interesse bij beleggers om via
DEGIRO toegang tot de financiële markten te krijgen. Het derde kwartaal 2018 werd
afgesloten met 332.986 rekeningen, een stijging van 27.791 rekeningen ten opzichte van het
tweede kwartaal 2018 en 60% t.o.v. het derde kwartaal 2017.
DEGIRO heeft elk kwartaal in 2018 winstgevend afgesloten.
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5-JARIG BESTAAN
Op 23 september heeft DEGIRO haar 5-jarig bestaan gevierd. In deze periode is DEGIRO
uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen de Europese online broker markt. In de afgelopen
jaren heeft DEGIRO veel gedaan om de dienstverlening uit te breiden en de
gebruiksvriendelijkheid van het beleggingsplatform te verbeteren. Daarnaast bieden we met
onze zeer scherpe tarieven een duidelijke toegevoegde waarde. Dit jaar heeft DEGIRO veel
interne processen verbeterd om klaar te zijn voor de volgende fase van groei.
2018 kenmerkt zich als een jaar waarin veel nieuwe regelgeving is geïmplementeerd, zo ook
bij DEGIRO. Onze klanten kunnen hier soms hinder van ondervonden hebben. Dit proberen
we uiteraard te minimaliseren, maar DEGIRO is van mening dat deze veranderingen bijdragen
aan eerlijkere en transparantere financiële markten, wat de belegger ten goede komt.
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 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
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