
OVER ING MIGRATION

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
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ING benoemt Rob van Veldhuizen tot hoofd
Corporate Finance M&A Nederland
ING Wholesale Banking, de internationale zakenbanktak van ING, heeft Rob
van Veldhuizen aangesteld als hoofd van Nederlandse fusie- en
overnametak van ING. Hij is per 1 februari gestart in zijn nieuwe functie Head
of Corporate Finance Mergers & Acquisitions Nederland.

Rob van Veldhuizen werkt sinds 2008 bij ING en heeft bijna twintig jaar ervaring in Corporate

Finance. Hij volgt Robert Specken op, die een nieuwe uitdaging heeft gevonden buiten ING.

“Rob van Veldhuizen is een door de markt en collega’s gerespecteerde adviseur bij wie de

leiding van het M&A team in uitstekende handen is”, zegt Maurits Duynstee, Hoofd van ING

Wholesale Banking Nederland en wereldwijd verantwoordelijk voor Corporate Finance bij ING.

“We zijn Robert Specken zeer erkentelijk voor de rol die hij heeft gespeeld bij het bereiken van

de nummer-één-positie die ING Corporate Finance nu heeft in de Benelux. We wensen zowel

Rob als Robert uiteraard veel succes in hun nieuwe functie.”

Citaten

Rob van Veldhuizen is een door de markt en collega’s gerespecteerde
adviseur bij wie de leiding van het M&A team in uitstekende handen is
— Maurits Duynstee - Hoofd ING Wholesale Banking Nederland en wereldwijd verantwoordelijk voor

Corporate Finance bij ING

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


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.
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