
IN DE BOARDROOM
EURONEXT PRESENTEERT:

UNIEK ONLINE FORMAT GERICHT OP HET 
BEREIKEN VAN DE PARTICULIERE BELEGGER

Euronext | In de Boardroom werkt samen met o.a. de volgende partijen:



Euronext presenteert een unieke serie 
online uitzendingen waarbij beursgenoteerde 
bedrijven hun verhaal vertellen aan duizenden 
particuliere beleggers. 

Presentator en beurscommentator Jim Tehupuring zal samen met 
een markt expert/analist via een live webinar in gesprek gaan met een 
CEO van een beursgenoteerde onderneming. De laatste (markt)trends, 
ontwikkelingen & strategie van het bedrijf zullen aan bod komen. Kijkers 
kunnen in het webinar live participeren via polls en rechtstreeks vragen 
stellen aan de CEO. Achteraf is de uitzending online terug te kijken. 

Tijdstip : 20.00 uur
Duur : 60 minuten
Format : interactief webinar

1,4 miljoen 
beleggende huishoudens in Nederland

1,0 miljoen 
beleggende huishoudens in België

2017 +14% 
sterke toename 
aantal beleggende huishoudens 

>€123 miljard 
totaal belegd vermogen (NL)

vermogen €100.000 
gemiddeld per huishouden 
€36 miljard 
belegd in aandelen
€46 miljard 
belegd in NL beleggingsfondsen

Presentator en beurscommentator Jim Tehupuring
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EERSTE UITZENDING: AHOLD DELHAIZE WAAROM ZIJN PARTICULIERE BELEGGERS 
INTERESSANT? 
•  Sterk groeiende doelgroep: in 2017 was sprake van de sterkste 

toename van het aantal beleggers sinds de jaren ‘90. 
•  Rente is en blijft voorlopig laag: aantal beleggers zal hierdoor de 

komende jaren fors toenemen.
•  Particuliere beleggers bepalen mede het sentiment van een aandeel 

omdat ze mondig zijn, groot in aantal en zeer actief online. 
•  Particuliere beleggers zijn trouw aan nationale aandelen en beleggen 

een groot deel van hun vermogen (€36 miljard) hierin (70%).

CEO Ahold Delhaize, Frans Muller, is de eerste CEO die zal deelnemen 
aan het format “In de Boardroom”. Eind november 2018 zal de live 
uitzending plaatsvinden vanuit onze studio in het WTC Amsterdam.

 Wij geven als Ahold Delhaize veel presentaties aan institutionele 
beleggers. Via “In de Boardroom” bereiken we de Nederlandse en 
Belgische particuliere beleggers. Deze zijn groot in aantal en lastiger 
te bereiken. Via dit interactieve format geven we een duidelijk en 
persoonlijk gezicht aan Ahold Delhaize, inzage in onze strategie en 
resultaten, communiceren onze key messsages, en beantwoorden 
vragen van deelnemers.

Henk-Jan ten Brinke, Investor Relations Manager van Ahold Delhaize

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN? 
RESERVEER SNEL ÉÉN VAN DE UITZENDDATA.

Retail investors bring with them benefits companies crave. They are 
known for holding shares over the long term, even in tough times, and for 
being supportive of management – all of which helps to lower volatility, 
boost liquidity and increase the number of ‘yes’ votes  
for management in contentious shareholder contests.

Retail Investors Report June 2018 by MoneyShow

De uitzending vindt plaats in een professionele webinar studio
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BREED EN GROOT BEREIK ONDER  
PARTICULIERE BELEGGERS 
Het bijzondere aan het format ‘In de Boardroom’ van Euronext is, dat het 
wordt gedragen en ondersteund door de belangrijkste partijen binnen de 
financiële community gericht op de (actieve) particuliere belegger. Dit zorgt 
voor een zeer brede en grote verspreiding onder particuliere beleggers. 
Het totaal gecombineerd bereik van al onze partners in Nederland ligt 
ruim boven de 2 miljoen particuliere beleggers!

VOORAFGAAND AAN 
DE UITZENDING

Partners promoten de 
uitzending onder haar 
achterban. 

DE LIVE UITZENDING

De meeste partners 
integreren de 
uitzending op haar 
eigen website.

NA DE UITZENDING

De uitzending wordt 
achteraf aangeboden 
aan de achterban van 
de partners.

De uitzendingen zijn 
onderdeel van het 
Kenniscentrum op  
DeGiro.nl. Beleggers 
worden op verschillende 
manieren geattendeerd op de 
uitzendingen.

Bereik 
DeGiro heeft meer dan 
300.000 actieve beleggers.

De uitzendingen zijn te zien 
op de website van  
belegger.nl en worden 
gepromoot naar haar 
achterban.

Bereik 
Maandelijks 345.000 unieke 
bezoekers in het beleggers 
channel. 

De uitzendingen zijn te 
zien binnen het eigen 
webinar-aanbod van Binck. 
Beleggers worden op 
verschillende manieren 
geattendeerd op de 
uitzendingen.

Bereik 
Binck heeft meer dan 
210.000 actieve beleggers.

BNR beurscommentator 
Jelle Maasbach zal na afloop 
van het webinar extra vragen 
stellen aan de CEO. Op basis 
van de nieuwswaardigheid zal 
dit worden uitgezonden in  
De Ochtendspits.

Bereik 
BNR heeft 495.000 
luisteraars per week. 

De uitzendingen zijn te zien op 
de website van  
beursduivel.be en worden 
gepromoot naar haar 
achterban. 

Bereik 
Tezamen met IEX worden 
er maandelijks 285.000 
Belgische beleggers bereikt.

De uitzendingen zijn te zien 
op de website van  
DeAandeelHouder.nl en 
worden gepromoot naar haar 
achterban.

Bereik 
Maandelijks bereik van 
50.000 actieve beleggers.

De uitzendingen zijn te zien 
op de website van Lynx.nl en 
worden gepromoot naar haar 
achterban.

Bereik 
Bereik van +40.000 actieve 
beleggers.

De uitzendingen zijn te zien op 
de website van  
Probeleggen.nl en worden 
gepromoot naar haar 
achterban.

Bereik 
Bereik van 20.000 zeer 
actieve vermogende 
beleggers.

Euronext is de initiatiefnemer 
van het format en zal de 
uitzendingen verspreiden via 
haar nieuws/pers en Social 
Media kanalen.

Bereik 
+10.000 volgers op Social 
Media en groot bereik naar 
de financiële media. 

De Rabobank zal de 
uitzendingen via bestaande 
informatiekanalen onder de 
aandacht brengen van haar 
klanten die actief zelf beleggen.

Bereik 
De actieve particuliere 
beleggers van de Rabobank 
worden bereikt. 

De VEB heeft een eigen item 
in de uitzending genaamd de 
“VEB Barometer”. Daarnaast 
zal de VEB de uitzendingen 
promoten onder haar 
achterban. 

Bereik 
De VEB heeft een bereik van 
+45.000 actieve beleggers. 

De uitzendingen zijn te zien 
op de website van IEX.nl en 
IEX.be en worden gepromoot 
naar haar achterban.

Bereik 
maandelijks 700.000 unieke 
bezoekers.
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WAAROM DEELNEMEN? 
•  Een meerderheid van de particuliere beleggers (60%) neemt 

zelfstandig beleggingsbeslissingen. Belangrijk dat uw corporate 
story bekend is bij deze doelgroep, maar ook het ecosysteem van 
vermogensbeheerders en adviseurs.

•  Mogelijkheid om de CEO persoonlijk uw corporate story te laten 
presenteren.

•  Grote zichtbaarheid vanwege verspreiding van de uitzending vooraf, 
live en achteraf via het Euronext netwerk van partijen actief binnen 
de community van de particuliere beleggers in Nederland en België. 

•  Kant en klaar format, eenvoudig om in te stappen met beperkte 
(tijds) investering.

•  Zichtbaar, persoonlijk en interactief webinar format met duizenden 
(live) deelnemers en kijkers achteraf.

•  Uitzending vanuit professionele webinar studio 
(WTC Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Brussel).

•  Mogelijkheid om (delen van) het webinar te embedden op uw eigen 
corporate website en/of intranet.

Voor meer informatie en inzicht in de kosten voor deelname aan  
dit bijzondere format, kunt u contact opnemen met Axel von Maltzahn, 
 via +31 (0) 10-2829500 of maltzahn@companywebcast.com

GEÏNTERESSEERD OM OOK DEEL TE NEMEN? 
Hieronder 16 uitzenddata. 
Reserveer snel uw eigen data voor 2020 en 2021.
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INTERESSE OM DEEL TE NEMEN? 
RESERVEER SNEL ÉÉN VAN DE UITZENDDATA.

In an age of diversifying shareholdings and close-run proxy fights, retail 
investors can be invaluable to the makeup of any company’s ownership.

Retail Investors Report June 2018 by MoneyShow
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