
FJ 2022 
Financiële 
hoogtepunten
Omzet
$2.107 miljoen

Totale activa
$19.859,6 miljoen

Verhandeld volume
$4,4 biljoen

eigen vermogen
$1.070,1 miljoen

Netto-inkomen
$207,1 miljoen

Belangrijkste feiten
• wereldwijde toegang tot 40 
beurzen 

• 161 miljoen derivatencontracten 
verhandeld 

• Actief in meer dan 180 landen in 
meer dan 140 valuta 

• Bijna 100 jaar topkwaliteit

• Nasdaq-aandeel-ticker: SNEX

• Wereldwijd hoofdkantoor
230 Park Avenue, New York, NY
Tel: (212) 692-5100

• Wereldwijd personeelsbestand
meer dan 3600 werknemers en 
meer dan 80 kantoren 
 
Beurzen

Gegevensblad onderneming 2023
We verbinden klanten aan markten

• AEX
• ASX
• B3
• BYMA
• CBT
• CFE
• CME
• COMX
• DCE
• DGCX
• DME
• EEX
• EURX
• HKFE
• IDEM

• IFAD
• IFED
• IFEU
• IFLL
• IFLO
• IFLX
• IFUS
• INE
• KRX
• LME 
• MATBA-ROFEX
• MATF
• MDEX
• MEFF
• MGEX

• MONP
• NDEX
• NODAL
• NOREXECO
• NXE
• NYME
• OSE
• SAFX
• SGX
• SMALL
• TAIFEX
• TCE
• TMX
• TOCOM
• ZCE

Waarvoor we staan
Als gereguleerd en beursgenoteerd bedrijf is StoneX Group Inc. onderworpen aan 
een strikt bedrijfsbestuur, financiële verslaggeving en bekendmakingsvereisten. Onze 
toewijding tot integriteit, transparantie en vertrouwen is een essentieel onderdeel bij 
het opbouwen van sterk gewaarde, lange termijn relaties met onze klanten.

• aandelen • fixed-income • ETF’s • valuta • FX • OTC • crypto • metalen 
• granen/oliezaden • zuivel • softs • energie • bosbouwproducten • vlees/vee 
• plastics • hernieuwbare brandstoffen • koolstof • grens-/opkomende markten

Verhandelde markten

Wat doen we
We gebruiken ons kapitaal, onze kennis en expertise om onze klanten toegang te geven 
tot een breed scala aan financiële producten en diensten. Onze expertise omvat:

• advies betreffende risicobeheer
• future brokerage en clearing
• OTC en gestructureerde producten
• fysieke trading in een aantal 
geselecteerde grondstoffen

• trading in edel- en basismetalen
• internationale betalingen en cashbeheer
• FX en prime brokerage

• market-maker in aandelen
• in bewaring nemen en clearing van 
effecten

• fixed-income
• vermogensbeheer
• beheer van activa
• marktintelligentie
• toegang tot FX-/CFD markt voor 
particulieren
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Wie zijn we
StoneX Group Inc. verbindt klanten aan de wereldwijde financiële markten via talrijke 
diensten waaronder platforms van institutioneel niveau, end-to-end clearing en 
uitvoering, afhandeling na de handel, marktintelligentie en lokale expertise. StoneX 
Group Inc. (NASDAQ: SNEX) is een Fortune 100-bedrijf dat in de afgelopen eeuw een 
geweldige reputatie heeft opgebouwd. StoneX heeft meer dan 3.600 medewerkers in 
dienst die vanuit onze kantoren in meer dan 80 landen, verspreid over zes continenten, 
service bieden aan meer dan 54.000 commerciële, institutionele en betalingsklanten, 
en meer dan 400.000 retailrekeningen.



Wie dienen we

STONEX is het handelsmerk dat wordt gebruikt door STONEX GROUP INC. en alle geassocieerde bedrijven en dochterondernemingen. StoneX Group Inc.-bedrijven bieden financiële diensten via hun 
dochterondernemingen, zoals verder wordt beschreven. Referenties naar over-the-counter (“OTC”) producten of swaps worden gemaakt namens StoneX Markets, LLC (“SXM”), een lid van de National Futures Association 
(“NFA”) worden provisioneel geregistreerd bij de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) als een swap dealer. De producten van SXM zijn alleen ontworpen voor personen of firma's die volgens 
de CFTC-regels worden gekwalificeerd als een ‘Eligible Contract Participant’ (“ECP”, in aanmerking komende contractdeelnemer) en die zijn geaccepteerd als klanten van SXM. StoneX Financial Inc. (“SFI”) is lid van FINRA/
NFA/SIPC en is geregistreerd bij de MSRB. SFI is bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) geregistreerd als een Broker-Dealer en bij de CFTC als een Futures Commission Merchant en een 
Commodity Trading Advisor. Verwijzingen naar de handel in effecten worden gemaakt namens de BD Division van SFI en zijn alleen bedoeld voor een publiek van institutionele klanten zoals gedefinieerd door FINRA 
Regel 4512(c). Verwijzingen naar op de beurs verhandelde futures en options gebeuren in naam van de FCM divisie van SFI. Vermogensbeheer wordt aangeboden via SA Stone Wealth Management Inc., lid van FINRA/
SIPC en SA Stone Investment Advisors Inc., een SEC-erkende beleggingsadviseur, beide dochterondernemingen in volledige eigendom van StoneX Group Inc. StoneX Financial Ltd (“SFL”) is geregistreerd in Engeland en 
Wales, ondernemingsnummer 5616586. SFL is gemachtigd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (registratienummer FRN:446717). SFL is eveneens gemachtigd en gereguleerd door de Financial Conduct 
Authority onder Payment Services Regulations 2017 voor het aanleveren van betalingsdiensten. StoneX Financial Europe S.A. (“SFE”) is een tradingbedrijf in effecten geregistreerd in het Groothertogdom Luxemburg 
onder ondernemingsnummer RC Lux B 10821. SFE is gemachtigd door het Luxemburgs ministerie van financiën en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (registratienr. P00000012). 
StoneX Financial GmbH, ingevoerd in het Frankfurt am Main Commercial Register, HRB 101212, gemachtigd om betalingsdiensten uit te voeren in overeenstemming met § 1 (1) s. 2 No. 6 van de Duitse wet op de betalingen 
(ZAG) en gereguleerd door de financiële toezichthouder en de Duitse federale bank (BaFin-ID: 10141964). StoneX Financial Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 201130598R) (“SFP”) heeft een licentie van Capital Markets Services en 
is gereguleerd door Monetary Authority of Singapore (“MAS”). StoneX Financial Pty Ltd (ACN 141 774 727) is houder van een licentie Australian Financial Service en wordt gereguleerd door de Australian Securities and 
Investments Commission (AFSL: 345646). StoneX Financial (HK) Limited (“SHK”) (CE nr.: BCQ152) wordt gereguleerd door de Hong Kong Securities and Futures Commission voor het verhandelen van future-contracten. 
StoneX Group Inc. treedt op als agent voor SFL in New York voor wat betreft de betalingsdiensten. StoneX Financial Pte. Ltd. treedt op als agent voor SFL in Singapore voor wat betreft de betalingsdiensten. GAIN Capital 
Group LLC, dba FOREX.com, 135 US Hwy 202/206 Bedminster NJ 07921, VS. GAIN Capital Group LLC is een dochteronderneming geheel in eigendom van StoneX Group Inc. StoneX Banco de Câmbio is FX Bank naar 
behoren geregistreerd bij de centrale bank van Brazilië ("BACEN”) licentie voor FX Bank (4573/2018). StoneX DVTM is gemachtigd door BACEN en gereguleerd door de Commissie kapitaalmarkten van Brazilië ("CVM"). 
DTVM is een gecertificeerd makelaarskantoor bij de Braziliaanse beurs ("B3") en verwant met de Brazilian Financial and Capital Markets Association (“ANBIMA”). StoneX Investimentos is gereguleerd door de CVM voor 
vermogensbeheer. StoneX Consultoria em Futuros e Commodities é is gereguleerd door de CVM voor grondstoffen-consultancy. Dit bericht is uitgegeven in de Europese Economische Ruimte door StoneX Financial 
Europe S.A. De handel in swaps en OTC-derivaten, op de beurs verhandelde derivaten en opties en effecten houdt een aanzienlijk risico in en is niet geschikt voor alle beleggers. De informatie hierin is geen aanbeveling 
om te handelen, noch beleggingsonderzoek of een aanbod om een derivaat of effect te kopen of te verkopen. Er wordt geen rekening gehouden met uw bijzondere investeringsdoelstellingen, financiële situatie of 
behoeften en het creëert geen bindende verplichting voor de bedrijvengroep van StoneX Group Inc. om enige transacties met u aan te gaan. U wordt geadviseerd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar elke 
transactie om te bepalen of een transactie voor u geschikt is. Geen enkel onderdeel van dit materiaal mag worden gekopieerd, gefotografeerd of gedupliceerd in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook of worden 
herverdeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van StoneX Group Inc. (c) 2022 StoneX Group Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie: De financiële informatie en de jaarverslagen van 
StoneX Group Inc. kunnen worden bekeken op www.sec.gov of op www.stonex.com.

Commerciële klanten

We bieden onze klanten een allesomvattend gamma 
producten en diensten aan, waaronder risicobeheer en 
hedging, uitvoering en clearing van beursverhandelde en 
OTC-producten, voice brokerage, marktintelligentie, fysiek 
handelen, financiering van grondstoffen en logistieke 
diensten. Ons vermogen om deze meerwaarde biedende 
producten en op maat gemaakte service aan te bieden 
onderscheidt ons van onze concurrenten en positioneert 
ons ideaal om onze commerciële klanten te helpen slagen.

• producenten
• groothandelaars en handelaren
• graan opslagen
• merchandisers
• eindgebruikers
• importeurs/exporteurs

Institutionele klanten

We bieden institutionele klanten een volledig 
effectenaanbod waaronder de verhandeling van aandelen 
bedoeld om klanten liquiditeiten te helpen vinden met de 
best mogelijke uitvoering, een stevig gamma aan  
fixed-income producten, competitieve en efficiënte clearing 
en uitvoering op alle grote future- en effectenbeurzen. 
Ons aanbod van prime brokerage biedt een brede reeks 
oplossingen aan instituten, waaronder: risicobeheer, 
effectenlening, bewaarnemingsoplossingen, repo en 
outsourced trading. 
 
• hedgefondsen
• asset managers
• pensioenfondsen
• vermogensbeheerders
• family offices
• dealer-makelaars 
• professionele traders

Betalingen voor klanten

We bieden een competitieve en transparante prijssetting 
in meer dan 140 valuta over meer dan 180 landen. Dit 
is volgens ons meer dan bij om het even welke andere 
provider van betalingsoplossingen. Als een SWIFT-erkend 
dienstenbureau en lid bieden we onze diensten aan grote 
financiële centra, ngo's en internationale banken die 
meer concurrerende internationale betalingsdiensten 
zoeken. We bieden ondersteuning aan ons wereldwijde 
netwerk van 375 correspondentbanken en zorgen zo 
voor efficiënte en tijdige betalingen in lokale valuta.

• financiële instituten
• ondernemingen
• ngo's
• wereldwijde ontwikkelingsorganisaties
• liefdadigheidsinstellingen 
• overheidsorganisaties
• multilaterale organisaties

Retailklanten

We bieden onze retailklanten wereldwijd toegang tot 
OTC-producten, inclusief FX spot en fysieke investering 
in edelmetalen, als ook contracts for difference 
(“CDF’s”). Onze toonaangevende merken omvatten 
FOREX.com, City Index en coininvest. Daarnaast biedt 
onze onafhankelijke vermogensbeheerder, SA Stone, 
particuliere beleggers een volledig productenaanbod. 

• effecten, FX, CFD en futures traders
• edelmetalen voor traders en verzamelaars
• beleggers
• vermogende particulieren

• fondsbeheerders
• geldbeheerders
• verzekeringsmaatschappijen
• introducing broker-dealers
• financiële instituten
• commerciële banktrusts

• ondernemingen
• introducing brokers


