
 

 

 

Europese Investeringsbank treedt toe tot LCH SA 

als eerste supranationaal clearinglid 

 

• Europese Investeringsbank heeft live toegang tot €GCPlus bij LCH RepoClear  

• Eerste supranationale instelling die clearinglid van LCH SA wordt 
 
8 juli 2020. 
 
LCH, een toonaangevende wereldwijde clearinginstelling, kondigde vandaag aan dat de Europese 
Investeringsbank (EIB) de eerste supranationale instelling is die lid wordt van de clearing service van LCH SA, 
RepoClear. Door toe te treden tot  RepoClear heeft de EIB rechtstreeks toegang tot €GCPlus, de  tri-party repo-
clearing service van LCH.  
 
 Clearing €GCPlus stelt leden in staat om hun kapitaal en operationele efficiëntie te verhogen en hun euro  cash 
liquiditeit beter te beheren. Naast clearing van €GCPlus zal de EIB haar toegang tot RepoClear LCH SA kunnen 
uitbreiden, want deze service biedt ook clearing voor obligatie- en repotransacties op 13 Europese markten.  
 
Christophe Hémon, CEO, LCH SA: "Het verwelkomen van de Europese Investeringsbank als direct lid van LCH SA 
is een belangrijk moment voor ons en de Fixed Income markt als geheel. De EIB zal fungeren als een belangrijke 
liquiditeitsverschaffer voor onze service en we kijken ernaar uit om met hen te blijven samenwerken terwijl we 
onze relatie verder uitbouwen. ” 
 
Bertrand de Mazières, directeur-generaal van de EIB: "Het vergroten van de financiële stabiliteit en het 
waarborgen van de duurzaamheid staat centraal bij het directoraat Financiën van de EIB. De veerkracht van het 
liquiditeitsrisico is hier een integraal onderdeel van. Daarom zijn we blij dat we lid zijn geworden van LCH SA om 
de toegang tot en deelname aan dit belangrijke gebied van de Fixed Income markt en de Repomarkt te 
waarborgen. ” 
 

 
 

Voor meer informatie 

Rhiannon Davies, Tel: +44 (0)20 7426 7523 
 
Lucie Holloway, Tel: +44 (0)20 7797 1126 

 

Over LCH 

LCH is een groep van toonaangevende clearinginstellingen voor meerdere activaklassen die bewezen 

capaciteiten op het gebied van risicobeheer biedt. Aangezien de vraag naar robuuste clearingdiensten blijft 

groeien, streeft LCH ernaar de hoogste normen voor risicobeheer in al onze diensten te handhaven.  

Als partner van de markt exploiteert LCH een open toegangsmodel, dat een keuze aan uitvoeringslocaties biedt 

en de markt een ongeëvenaarde keuze en efficiëntie biedt.  

LCH exploiteert wereldwijd clearinginstellingen, in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en met kantoren in de 

Verenigde Staten en de regio Azië-Pacific. Het biedt clearingdiensten aan in verschillende activaklassen, 

waaronder OTC en Listed Rates; CDS en FX; Fixed Income; Commodities; Cash aandelen en aandelenderivaten. 



 

 

 

 

 

LCH bedient ook de markt voor bilaterale derivaten via LCH SwapAgent, een nieuwe dienst die de efficiëntie en 

de infrastructuur van clearing uitbreidt tot de bilaterale markt, zonder als centrale tegenpartij op te treden.  

LCH is voor het grootste deel in handen van London Stock Exchange Group (LSE.L), een internationale 

marktinfrastructuuronderneming die in het hart van de financiële wereldgemeenschap staat. 

Meer informatie over LCH is te vinden op www.lch.com  

 
 

 


