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Vermogeneheerder en andere financiële edrijven uit de
uropee Unie die actief willen lijven op de rite markt na een
eventuele no-dealrexit heen nog een week de tijd om zich te
laten regitreren ij de rite toezichthouder.
Daarvoor waarchuwt een hoge official ij de rite eurwaakhond
FCA. De rite premier Therea Ma doet momenteel in ruel een
verwoede poging om de rexitdeadline uit te tellen. Die taat
momenteel nog op 29 maart. Volgen FCA-etuurder Nauicaa
Delfa moeten verzoeken van financiële fonden om ook na die
datum actief te zijn in het Verenigd Koninkrijk voor 28 maart zijn
ingediend.
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Volgen Delfa heen meer dan duizend uropee intellingen al
gezegd geruik te willen maken van de rite overgangregeling.
Daardoor kunnen ze maximaal drie jaar in het Verenigd Koninkrijk
lijven werken al een vergelijk tuen de U en de ritten uitlijft.
Die tijd kunnen edrijven geruiken om een nieuwe licentie te
emachtigen. De FCA rekent op meer verzoeken de komende tijd.
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ING acht kan op chaotiche
rexit groter
De kan dat het Verenigd Koninkrijk zonder
afpraken uit de uropee Unie tapt, i door ING
verhoogd naar 25 procent. erder chatten
economen van de ank de kan op een zogeheten
no-dealrexit op 20 procent. 
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'rexit zorgt voor uitenlande
inveteringen'
Nederland heeft vorig jaar geprofiteerd van onder meer de rexit en
de komt van het uropee Geneemiddelenureau (MA). Die
leverden de nodige uitenlande inveteringen op, telt IM dat
daar jaarlijk onderzoek naar doet. 
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'U waarchuwt edrijven voor
no-dealrexit'
edrijven moeten niet rekenen op meer hulp van
de uropee Unie om de gevolgen van een nodealrexit te weertaan. Ondernemer doen er
goed aan om de extra tijd van de rite uittreding
uit de U tot 31 oktoer te enutten, zo valt volgen
de Financial Time te lezen in een waarchuwing
die ruel woendag uittuurt. 
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Verenigd Koninkrijk krijgt
rexituittel tot 1 novemer
De rite premier Therea Ma krijgt tot 1
novemer de tijd om haar cheidingdeal met de U
door het rite parlement te looden. 
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'rexit-edrijven trekken naar
Nederland'
Door de rexit doen meer financiële intellingen
een aanvraag voor een Nederlande vergunning. 
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