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Amsterdam, 24 april 2013 

 

Online broker Lynx opent nieuwe vestiging in Tsjechië 
 

Lynx heeft een nieuwe vestiging geopend in Tsjechië. Met het kantoor gevestigd 

in Praag is Lynx, naast Nederland, België en Duitsland, nu in vier landen actief. 

 

Zie bijgaand persbericht van Lynx   

  

Over Lynx  

 

Lynx is dé specialist in online beleggen en na Binck/Alex de grootste online broker van 

Nederland. Klanten van Lynx kunnen met het bekroonde handelsplatform op alle 

belangrijke financiele markten ter wereld beleggen tegen extreem lage tarieven. Van 2009 

tot en met 2012 is Lynx door het onafhankelijke beleggersmagazine Beleggers Belangen 

uitgeroepen tot beste en goedkoopste broker van Nederland. 

 

Lynx is sinds 2007 actief op de Nederlandse markt en heeft naast haar hoofdkantoor in 

Amsterdam vestigingen in Belgie, Duitsland en Tsjechië. 

 

Persvoorlichting: 

Sander Schwanen 

T  020 6251524  

E  s.schwanen@lynx.nl  
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Tsjechische markt biedt veel kansen 

Door in Tsjechië een vestiging te openen, betreedt Lynx een hele nieuwe markt van 

beleggers. Sander Schwanen, marketing manager van Lynx: “Online brokers als Saxobank, 

Brokerjet en Patria, onderdeel van het Belgische KBC, zijn hier al enige tijd actief. Uit ons 

marktonderzoek komt naar voren dat deze brokers beperkte handelsmogelijkheden 

aanbieden en dat de tarieven nog steeds vrij hoog liggen ten opzichte van andere Europese 

landen. Via Lynx kunnen de ruim honderdduizend Tsjechische beleggers tegen lage 

tarieven op meer dan 100 beurzen handelen en we zien daarom in de Tsjechische markt 

enorm veel kansen om snel te groeien.” 

 

Tsjechië, dat geen deel uitmaakt van de eurozone, ondervindt weinig hinder van de 

eurocrisis. Met een goed bankensysteem, lage werkloosheid en gezonde inflatie gaat het 

vrij goed met de Tsjechische economie. Daarnaast geniet beleggen de laatste maanden 

enorm veel aandacht vanwege grote veranderingen in het Tsjechische pensioensysteem. 

 

Eerste transacties uitgevoerd 

Evert van der Hoorn, voorheen operations manager bij Lynx Nederland, leidt het nieuwe 

kantoor in Tsjechië. “Lynx heeft in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opzetten 

van een nieuw kantoor in Praag. Momenteel worden dagelijks nieuwe klanten aangetrokken 

en zijn de eerste effectentransacties uitgevoerd. Lynx is na Binck/Alex inmiddels de 

grootste online broker van Nederland en we verwachten hier gezien ons productenaanbod 

en lage tarieven ook snel tot de grootste spelers te behoren”, aldus Van der Hoorn. 

 

Verdere expansie 

Lynx ziet nog voldoende kansen tot expansie naar andere landen. De focus zal hierbij op  

Europa blijven liggen. De Tsjechische vestiging kan als springplank dienen naar andere 

Oost-Europese landen en daarnaast wordt actief gekeken naar de mogelijkheden van 

nieuwe vestigingen in Noord- en Zuid-Europa. “We houden gezien de huidige 

marktomstandigheden alle opties open. In onze interne planning is het doel opgesteld om 

volgend jaar weer een nieuw kantoor in een ander Europees land te openen”, aldus Sander 

Schwanen.   

 


