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NASDAQ OMX SLUIT OVEREENKOMST VOOR OVERNAME VAN BWISE
’Het volledig geïntegreerde BWise GRC-softwareplatform helpt bedrijven risico’s beter te managen’
NEW YORK – 3 mei 2012 – NASDAQ OMX Group, Inc. (NASDAQ: NDAQ) kondigt vandaag aan dat het
een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van BWise, een wereldwijd leidend Nederlands
bedrijf op het gebied van governance, risicomanagement en compliance- (GRC) software. BWise, het
toonaangevende GRC-platform, zal beschikbaar zijn via NASDAQ OMX Corporate Solutions, het
onderdeel van NASDAQ OMX dat zich met softwaretechnologie richt op publieke en private bedrijven
om risico's te minimaliseren en de transparantie te vergroten met een assortiment van governance,
investor relations en public relations producten.

Met deze overname biedt NASDAQ OMX Corporate Solutions bedrijven de mogelijkheid om de
belangrijkste bedrijfsrisico's te volgen, te meten en te beheren - inclusief het risico van het niet
naleven van wet- en regelgeving. Met de software oplossing van BWise kan NASDAQ OMX Corporate
Solutions senior management en directies ondersteunen bij het beter managen van de risico’s en het
vergroten van de transparantie van hun organisaties. Bovendien zijn zij beter in staat duurzamere
bedrijven op te bouwen.
Daarnaast versterkt BWise met haar case management de functionaliteiten van SMARTS. SMARTS is
NASDAQ OMX’s platform voor het volgen van compliance voor brokers, beurzen en toezichthouders.
Gezamenlijk bieden SMARTS en BWise broker-dealers een geïntegreerd platform voor toezicht op de
markt,
het
bewaken
van
compliance
en
wereldwijd
risicomanagement.
BWise is opgericht in 1994 en biedt bedrijven een compleet softwareplatform dat ontwikkeld is voor
de ondersteuning van alle aspecten van risicomanagement en compliance. Met behulp van een
unieke, procesgerichte benadering biedt BWise één centraal punt aan organisaties om het
bedrijfsbeleid, de interne controles en bedrijfsrisico's binnen hun organisatie te volgen, te meten en
te beheren. BWise wordt een marktleider genoemd in het rapport The Forrester Wave™: Enterprise
Governance, Risk, and Compliance Platforms, Q4 2011”, evenals in het Gartner Magic Quadrantrapport 2011 voor Enterprise GRC-platforms.
Bruce Aust, Executive Vice President, NASDAQ OMX: "Met toenemende voorschriften en groeiende
blootstelling aan risico’s wordt GRC beschouwd als een belangrijke driver voor bedrijfsprestaties en
stabiliteit. Bij NASDAQ OMX zijn wij gemotiveerd onze klanten te helpen transparanter, strategischer
en efficiënter te worden. Wij zijn verheugd om de GRC-oplossingen van BWise, die de beste in de
markt zijn, te combineren met ons board portal product, Directors Desk. Als NASDAQ OMX blijven wij

continu zoeken naar innovatieve manieren om senior management en directieleden te voorzien van
relevante, geïntegreerde producten en diensten. Wij zijn ook blij de rechtvaardigheid, efficiency en
integriteit van de wereldwijde markt te blijven stimuleren door de integratie van BWise en SMARTS."
Robert Pijselman, CEO, BWise: "Dit is werkelijk een mooi moment voor BWise. Wij geloven in een
wereld waar alle belangrijke informatie met betrekking tot compliance, risico en duurzaamheid op
een geïntegreerde en efficiënte manier ter beschikking komt van belanghebbenden."
Luc Brandts, CTO en oprichter, BWise: "Door samen te werken met NASDAQ OMX breiden wij het
BWise team verder uit en versterken wij ons vermogen om wereldwijd onze GRC-oplossingen aan te
kunnen bieden. Deze overname stelt ons in staat door te gaan met het uitvoeren van onze missie om
wereldwijd de marktleider in GRC-oplossingen te worden voor onze klanten en het BWise team."

Over NASDAQ OMX
De uitvinder van de elektronische beurs, The NASDAQ OMX Group, Inc., voedt economieën en
voorziet in transformerende technologieën gedurende de volledige levenscyclus van een transactie van risicomanagement naar handel en van surveillance naar verrekening. Wij bezitten en exploiteren
in de Verenigde Staten en Europa vierentwintig markten, drie clearinginstituten en vijf centrale
effecten-instellingen, die effecten, opties, vastrentende effecten, derivaten, goederen, futures en
gestructureerde instrumenten ondersteunen. In staat om meer dan één miljoen berichten per
seconde te verwerken bij snelheden van sub-40 microseconde met een 99,99% uptime stuwt onze
technologie meer dan 70 markten in 50 ontwikkelde en opkomende landen richting de toekomst,
waarbij wij één op tien van 's werelds' aandelentransacties aansturen. Onze bekroonde
dataproducten en wereldwijde indexen zijn de benchmarks in de financiële sector. Thuisplaats van
ongeveer 3.400 genoteerde bedrijven met een beurswaarde van $ 5,1 biljoen van wie de innovaties
onze wereld vormgeven, bieden wij vandaag de plannen voor toegang tot kapitaal morgen. Welkom
bij waar de wereld dagelijks een grote sprong voorwaarts maakt. Welkom bij de NASDAQ OMX
Century. Ga voor meer informatie naar http://www.nasdaqomx.com/.

About NASDAQ OMX Corporate Solutions
NASDAQ OMX Corporate Solutions leidt de sector met innovatieve producten en services die
wereldwijde zakelijke communicatie aansturen voor hedendaagse, toekomstgerichte publieke en
private bedrijven. The NASDAQ OMX Group, Inc. is de eerste beursexploitant die zich richt op het
eigendom en de exploitatie van een kernplatform met producten die bedrijven helpen risico te
minimaliseren, efficiency te maximaliseren en transparantie te vergroten. Een meerderheid van de
NASDAQ-100 bedrijven vertrouwt op NASDAQ OMX Corporate Solutions-producten en -services om
hun bedrijfscommunicatie, beleggerrelaties en de ondersteuning van directieleden te verbeteren. Ga
voor
meer
informatie
over
NASDAQ
OMX
Corporate
Solutions
naar
http://www.nasdaqomx.com/services/corporatesolutions/

Over BWise
BWise is opgericht in 1994 en inmiddels uitgegroeid tot de wereldwijde marktleider op het gebied
van Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC) software. Gebaseerd op een sterk

fundament van business process management levert BWise haar klanten geïntegreerde GRC
oplossingen waarmee zij hun risico’s in kaart kunnen brengen en beheersen.
BWise ondersteunt organisaties bij het traceren, meten en managen van alle bedrijfsrisico’s in één
geïntegreerd systeem. Op deze manier helpt BWise haar klanten om ‘in control’ te zijn en de juiste
balans te vinden tussen performance en risico’s. BWise stelt haar klanten in staat de corporate
accountability te verhogen en financiële-, strategische- en operationele efficiëntieverbeteringen te
realiseren waardoor de bedrijfsprestaties worden gemaximaliseerd en de risico’s worden beheerst.
Met behulp van templates en een best practice benadering ondersteunt BWise haar klanten om
beter grip te krijgen op de risico’s en aanzienlijk te besparen op het voldoen aan regelgevingen zoals
Sarbanes-Oxley, ISAE3402 / SAS-70, PCI, Solvency II, Basel II en III, Dodd-Frank, ISO-standaarden en
Europese Corporate Governance Codes.
Honderden grote en middelgrote organisaties, uit diverse branches wereldwijd, vertrouwen dagelijks
op BWise voor hun risico- en compliance management. Klanten van BWise zijn onder andere: Adidas,
AEGON, AngloGold Ashanti, Connexxion, Health Alliance Plan (HAP) of Michigan, LeapFrog, Liebherr,
Marathon Oil, Southern Company, Swiss Life, TNT en Transcontinental. BWise heeft kantoren in
Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Voor meer
informatie, bezoek: http://www.bwise.nl/.

Waarschuwing met betrekking tot Toekomstgerichte verklaringen
De hierin beschreven onderwerpen bevatten toekomstgerichte verklaringen die gedaan zijn onder de
Safe Harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen
omvatten, echter niet uitsluitend, verklaringen inzake de overname van BWise en NASDAQ OMX's
producten en aanbod. Wij waarschuwen u dat deze verklaringen geen garantie bevatten voor
toekomstige prestaties. Feitelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van gedane of gesuggereerde
toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen omvatten een aantal risico's,
onzekerheden of andere factoren die buiten het bereik van NASDAQ OMX's liggen. Deze factoren
omvatten, echter niet uitsluitend, factoren zoals nader omschreven in het jaarverslag van NASDAQ
OMX op Form 10-K en periodieke rapportages die zijn ingediend bij de US Securities and Exchange
Commission. Wij zijn niet verplicht de toekomstgerichte verklaringen te herzien

