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ING benoemt Rob van Veldhuizen tot global
head of Corporate Finance
Rob van Veldhuizen is per direct benoemd tot global head of Corporate
Finance bij ING Wholesale Banking, de zakelijke divisie van ING Groep. Van
Veldhuizen wordt hiermee wereldwijd verantwoordelijk voor advies op het
gebied van fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties voor grote
bedrijven.

Rob van Veldhuizen (46) heeft ruim twintig jaar ervaring in corporate finance. Hij is ruim 11

jaar in dienst bij ING, de laatste twee jaar als hoofd Corporate Finance voor de Benelux en

daarvoor als managing director fusie- en overnameadvies voor onder meer de energiesector. In

zijn nieuwe rol gaat hij de internationale corporate finance-afdelingen van ING Groep

aansturen die opereren vanuit verschillende hoofdsteden in Europa, Azië en de VS. ING

Corporate Finance maakt onderdeel uit van de divisie Strategic Products. Van Veldhuizen blijft

ook direct verantwoordelijk voor het Nederlandse Corporate Finance-team.

“Rob van Veldhuizen heeft een zeer sterk trackrecord opgebouwd en is een door de markt en

collega’s gerespecteerde corporate finance-adviseur”, zegt Amin Mansour, global head of

Strategic Products bij ING Wholesale Banking. “Van Veldhuizen heeft de leidende positie van

ING in de Benelux verder weten uit te bouwen. Op het gebied van corporate finance is ING in

Europa goed gepositioneerd en we hebben de ambitie om ons internationale netwerk in Azië en

de Verenigde Staten van daaruit nog verder te versterken. Met Rob van Veldhuizen aan het roer

heb ik er het volste vertrouwen in dat we onze rol als adviseur voor strategische M&A-

vraagstukken nog meer op de kaart kunnen zetten.”

ING is onder meer betrokken als adviseur bij internationale deals zoals de verkoop van

GrandVision aan EssilorLuxxotica, de acquisitie van het Britse ALE door Mammoet/SHV en de

acquisitie van Royal Reesink door het Zweedse Triton.
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OVER ING

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Rob van Veldhuizen heeft een zeer sterk trackrecord opgebouwd en is een
door de markt en collega’s gerespecteerde corporate finance-adviseur. Van
Veldhuizen heeft de leidende positie van ING in de Benelux verder weten uit te
bouwen. Op het gebied van corporate finance is ING in Europa goed
gepositioneerd en we hebben de ambitie om ons internationale netwerk in Azië
en de Verenigde Staten van daaruit nog verder te versterken. Met Rob van
Veldhuizen aan het roer heb ik er het volste vertrouwen in dat we onze rol als
adviseur voor strategische M&A-vraagstukken nog meer op de kaart kunnen
zetten.
— Amin Mansour - Global head of Strategic Products bij ING Wholesale Banking
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