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Oprichters van Think ETF's vormen management bij VanEck Europe
•
•

Met het luiden van de gong bij Euronext op Beursplein 5 in Amsterdam viert VanEck
vandaag de voltooide overname van Think ETF's.
Het nieuwe management werkt aan een uitbreiding van het gecombineerde productaanbod
in heel Europa

Met het luiden van de gong vieren de twee nieuwe directeuren van het Europese bedrijf, Martijn
Rozemuller en Gijs Koning, vandaag de op 29 juni afgeronde overname van Think ETF's. Samen
zullen de twee oprichters van Think ETF's nu de directie van VanEck Europe vormen.
Ter gelegenheid van dit evenement kondigde de onlangs tot hoofd Europa benoemde Martijn
Rozemuller aan dat Gijs Koning het portefeuillebeheer en de productontwikkeling voor VanEck
Europe overneemt. “Met de voltooide overname en de nieuw ingevulde posities onderstreept
VanEck haar blijvende groeiambities in de Europese markt”, zei Martijn Rozemuller.
“Ik kijk ernaar uit om met de nieuwe collega's samen te werken en zie tal van mogelijkheden in
Europa om ons productaanbod verder uit te breiden. Dankzij de gezamenlijke expertise van Think
ETF's en VanEck heb ik er alle vertrouwen in dat we nieuwe, innovatieve producten op de
Europese markt zullen zetten”, aldus Gijs Koning.
“Het gecombineerde productaanbod van Think ETF's en VanEck vult elkaar op alle vlakken goed
aan, waarbij het zowel brede als bijzondere en innovatieve beleggingsproducten combineert. We
zijn van plan om de gecombineerde strategie uit te breiden in heel Europa”, aldus Rozemuller.
Rozemuller en Koning richtten in 2009 Think ETF's op en waren eerder partner bij Optiver, een
wereldwijd handelshuis waar zij zowel op de beursvloer als achter de schermen aandelenopties
verhandelden. “De geschiedenis van Think ETF's is heel bijzonder, omdat we zijn begonnen als
een volledig onafhankelijk bedrijf. De meeste ETF-aanbieders beginnen als onderdeel van een
grotere financiële instelling. We hebben samen Think ETF’s succesvol op de Nederlandse kaart
gezet en we willen dat nu samen met VanEck in Europa gaan voortzetten”, zei Rozemuller.
“VanEck werkt al decennia lang samen met beleggers in Europa. Wij geloven dat de combinatie
van ons platform en het nieuwe management zal helpen om effectief in te spelen op de behoeften
van beleggers”, benadrukte Jan van Eck. Internationaal asset-manager VanEck beheert voor rond
48 miljard US dollar aan vermogen en behoort in de VS tot de tien grootste ETF-aanbieders.
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Als u geen persberichten van VanEck Vector ETF's meer wilt ontvangen, stuur dan een korte e-mail
naar: vaneckvectorsetfs@edelmanergo.com

Over VanEck:
VanEck staat voor intelligente beleggingsstrategieën die gericht aantrekkelijke marktkansen
benutten. Sinds de oprichting in 1955 speelt de onderneming een voortrekkersrol in internationale
beleggingen, die traditioneel en onafhankelijk van de marktsituatie de belangen van haar klanten
centraal stelt. Tot op de dag van vandaag maakt VanEck deze belofte waar en biedt
toekomstgerichte actieve en passieve beleggingsportefeuilles op het gebied van grondstoffen,
opkomende markten, edelmetalen, vastrentende effecten en andere alternatieve
beleggingscategorieën.
Meer informatie over VanEck en onze fondsen vindt u op www.vaneck.com of op ons blog
www.vaneck.com/etf-europe/blog.

