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BUX en ABN AMRO Clearing gaan
samenwerking aan om mobiel beleggen
verder te innoveren
AMSTERDAM, 29 mei 2019 - Fintech BUX en ABN AMRO Clearing hebben een
overeenkomst getekend die de technologie van de bank koppelt aan BUX' binnenkort te
verschijnen beleggingsapp STOCKS. Dit is het resultaat van meerdere maanden van
voorbereiding tussen BUX en ABN AMRO Clearing.
STOCKS is een nieuwe mobiele app waarmee beleggers aandelen kunnen kopen en verkopen
zonder commissie.
Dit samenwerkingsverband combineert innovatieve ﬁnanciële toepassingen met de
expertise en veiligheid van een gerenommeerde bank. Het stelt BUX in staat om STOCKS te
voorzien van twee belangrijke kenmerken. Zo zal het geld van STOCKS-klanten worden
aangehouden door ABN AMRO Clearing in een apart blockchain account, dat gebruikmaakt
van ABN AMRO Clearing’s innovatieve Banking as a Service (BaaS) platform. Hierdoor kan
broker BUX opereren als een bank. Daarnaast zullen de aan- en verkooporders van klanten
via ABN AMRO Clearing’s Smart Order Routing (SOR) lopen.
"De samenwerking laat BUX en ABN AMRO hun ﬁnanciële diensten op een veilige, intuïtieve
en gebruiksvriendelijke manier aanbieden.” aldus Nick Bortot, CEO en oprichter van BUX.
"Ik ben van mening dat de krachtenbundeling tussen ﬁntechs en gevestigde corporate
instellingen het beste van beide werelden kan bieden aan consumenten. Deze samenwerking
is een zeer belangrijke stap in hoe we waarde en veiligheid willen creëren voor onze klanten
van STOCKS.”
Voordelen ten opzichte van een derdengeldenrekening

Na een succesvolle pilot is BUX de volgende en tot dusver grootste klant die het BaaS
platform implementeert. In vergelijking met een derdengeldrekening biedt BaaS het
voordeel dat de betaalprocessen meelopen onder het regulier toezicht. Hiermee is
transparantie gewaarborgd. Ook zijn er minder administratieve lasten dan bij een
derdengeldrekening.
“We verheugen ons zeer op de samenwerking met BUX. Het BaaS platform en de Smart
Order Router zijn bij uitstek geschikt voor een internationaal georiënteerd beleggingsbedrijf
als BUX.” zegt Reinier van Dam, Head of BaaS, ABN AMRO.
Eﬃciëntie en besparingen bieden aan klanten
BUX is tevens de eerste partij die ABN AMRO Clearing’s Smart Order Routing (SOR) zal
gebruiken. Dit systeem stuurt orders van klanten naar beurzen, MTF’s (Multilaterale
Handelsfaciliteiten) en SI’s (Systematische Interne a andelaars).
Naast BaaS en de SOR zal BUX gebruikmaken van de diensten op het gebied van clearing en
custody van ABN AMRO Clearing. De lean bedrijfsstructuur van BUX, gecombineerd met
ABN AMRO Clearing’s eﬃciënte SOR oplossing, stellen BUX in staat om commissievrij
beleggen aan te bieden aan STOCKS gebruikers en daarbij de best execution-verplichting te
waarborgen. Dit ondersteunt BUX’ missie in het toegankelijk maken van de ﬁnanciële
markten voor consumenten. STOCKS zit momenteel in de eindfase van de ontwikkeling en
zal in de zomer van 2019 gelanceerd worden in Nederland en Duitsland, waarna een uitrol in
de rest van Europa zal volgen.
About BUX
BUX makes it easy and aﬀordable for Europeans to do more with their money through its
platforms which oﬀer commission-free investing as well as leveraged trading, all powered by
a vibrant community. Since launching in 2014, BUX has made the markets accessible for
more than 2 million users across 9 countries in Europe. In summer 2019, BUX will be
introducing STOCKS, where users will be able to invest commission free in the brands they
care about. STOCKS will launch in the Netherlands and Germany, followed by a broader
rollout across Europe in the coming year. Headquartered in Amsterdam, the Netherlands, the
company is backed by Holtzbrinck Ventures, Velocity Capital, Finch Capital and Initial
Capital.
Follow BUX at facebook.com/BUXSocial, or Instagram @bux.app or Twitter @bux. To learn
more about STOCKS, or to sign up for our waiting list, visit us at www.stocks.getbux.com.

About ABN AMRO Clearing
ABN AMRO Clearing is one of the world’s leading providers of clearing and ﬁnancing
services for listed derivatives and cash securities, OTC products, warrants, commodities and
FX. With 11 oﬃces globally employing more than 1000 staﬀ, ABN AMRO Clearing services
clients on 160+ exchanges, MTFs and FX liquidity centres and consistently ranks as a top 3
clearer in most time zones. We post over 20% market share of transactions cleared on most
relevant derivatives exchanges globally. ABN AMRO Clearing oﬀers an integrated approach
to global transaction processing, ﬁnancial logistics and risk management and processed 3.79
billion trades in 2018.
Voor meer informatie: BUX: Christa Connell, PR Specialist, christa.connell@getbux.com; +31
(0)62 838 8885, ABN AMRO: Ariën Bikker, Sr. Press Oﬃcer Corporate Banking,
arien.bikker@nl.abnamro.com +31 (0)6 1276 3059
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About BUX
BUX is a tech company that aims to rock the world of ﬁnance by oﬀering a single destination for everyone who
wants to do more with their money. BUX makes it easy and aﬀordable for people to participate in the ﬁnancial
markets through its mobile platforms for commission-free stock investing and speculative trading. Since
launching in 2014, BUX has made the markets accessible for nearly 2 million users across 9 countries in
Europe. Headquartered in Amsterdam, the Netherlands, the company is backed by Holtzbrinck Ventures,
Finch Capital, Velocity Capital and Initial Capital.
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