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KBC Asset Management en Union Bank of India 
openen officieel hun joint venture  

Union KBC Asset Management 
 
 

(Brussel – Mumbai) – KBC Asset Management (KBC AM), de vermogensbeheerder van de 
KBC-groep, die zijn hoofdzetel heeft in België, en Union Bank of India (Union Bank), een 
van de belangrijkste overheidsbanken in India, openden vandaag de kantoren van hun 
joint venture voor vermogensbeheer in India, ‘Union KBC Asset Management’. De nieuwe 
kantoren werden officieel geopend door de heer Danny De Raymaeker, Chief Operating 
Officer van KBC Groep NV, en de heer M.V. Nair, voorzitter en afgevaardigd beheerder 
van Union Bank of India, in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van 
België en Zijne Excellentie Jean M. Deboutte, Ambassadeur van België. 
 
In november 2008 sloten KBC Asset Management en Union Bank of India een 
aandeelhoudersovereenkomst voor de oprichting van een joint venture voor vermogensbeheer 
in India, waarin KBC AM een belang van 49% neemt. Het bedrijf werd in december 2009 
opgericht. Beide partijen zijn trots vandaag officieel de nieuwe kantoren van de joint venture in 
de Piramal towers in Mumbai te kunnen openen. 
 
Over de overeenkomst zei Danny De Raymaeker het volgende: “KBC verheugt zich op de 
samenwerking met een sterke lokale partner als Union Bank. KBC Asset Management is ervan 
overtuigd dat zijn diepgaande kennis van de fondsenmarkt, in het bijzonder zijn expertise 
inzake beleggingsfondsen met kapitaalbescherming voor particulieren, en zijn coachingmodel, 
dat niet alleen in België maar ook in Centraal- en Oost-Europa zijn waarde bewezen heeft, een 
waardevolle bijdrage zullen leveren aan de joint venture. Met haar kennis van de lokale 
belegger en haar uitgebreide netwerk van kantoren en dienstverleningspunten vervolledigt 
Union Bank of India de perfecte ingrediëntenmix om te komen tot een sterke 
vermogensbeheerder voor particuliere, zakelijke en institutionele beleggers in India”  
 
Union Bank of India is een grote overheidsbank met een netwerk van 2 876 verkooppunten 
verspreid over het land en 20 miljoen cliënten in meer dan 1 500 centra. Eind december 2009 
(cijfers 9 maanden) had de bank een totale activiteitenmix van 257 619 crore INR (ongeveer 41 
mld. euro). De totale deposito’s bedroegen 151 085 crore INR (ong. 24 mld. euro) en de 
leningen bedroegen 106 534 crore INR (ong. 17 mld. euro). 
 
KBC Asset Management is niet alleen gericht op het bedienen van KBC-cliënten via de 
bestaande distributiekanalen van KBC, wat voornamelijk gebeurt op de kernmarkten van KBC 
(België, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije, Polen en Slowakije), maar ook op groeimogelijkheden 
op lange termijn op de opkomende markten China en India. 
 
KBC AM is een uitgesproken cliëntgerichte vermogensbeheerder. De wezenlijke behoeften van 
de individuele belegger en inzicht in het gedrag en de voorkeuren van de beleggers (op basis 
van academisch onderzoek in de financiële gedragswetenschappen) staan centraal in het 
businessmodel. Die strategie heeft geleid tot een continue aangroei van het marktaandeel en 
marktleiderschap sinds 14 jaar. Op 31 december 2009 bedroeg het totaal beheerd vermogen 
158,1 miljard euro. 
 
KBC AM werkt permanent aan een uitgebalanceerde mix van vermogensbeheersproducten en 
–diensten, die de beste zijn in hun soort wat betreft transparantie en waardecreatie voor de 
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cliënt. Onlangs noemde het researchbedrijf Lipper FMI KBC Asset Management de grootste 
Europese aanbieder van duurzame beleggingsfondsen.  
 
De heer M. V. Nair zei: “De vermogensbeheersector in India is een voorbeeld van het succes 
van vrije concurrentie in dit land. Terwijl er in het begin van de jaren 1990 één overheersende 
speler in de sector was, zijn er nu meer dan 30 spelers actief. Dat toont aan hoe de wereld van 
het vermogensbeheer veranderd is in India. De afgelopen jaren was er meer beweging, meer 
groei en lanceerden meer nieuwe spelers zich in de vermogensbeheersector dan in welke 
andere sector dan ook. Vandaag is de sector met haar uitgebreide productgamma gegeerd bij 
cliënten en werknemers. Bijna elke grote wereldspeler is nu op de Indiase markt 
vertegenwoordigd en er komt steeds meer aandacht voor de vorming van de belegger. Het is 
ook een erg dynamische sector, waar constant belangrijke veranderingen plaatsvinden. De 
huidige penetratieniveaus geven aan dat er nog een groot onaangeboord potentieel is.” 
 
Union KBC Asset Management wil zijn eerste fonds zo snel mogelijk lanceren, als het de 
definitieve goedkeuring van de Indiase toezichthouder SEBI heeft. 
 
 
Noot aan de redactie: 
 
Over Union Bank of India: (nog aan te passen door UBI) 
 
Union Bank of India is een grote overheidsbank met een netwerk van 2 876 verkooppunten 
verspreid over het land en 20 miljoen cliënten in meer dan 1 500 centra. Eind december 2009 
(cijfers 9 maanden) had de bank een totale activiteitenmix van 257 619 crore INR (ongeveer 41 
mld. euro). De totale deposito’s bedroegen 151 085 crore INR (ong. 24 mld. euro) en de 
leningen bedroegen 106 534 crore INR (ong. 17 mld. euro). 
 
De nettowinst van de bank voor het kwartaal dat eindigde in december 2009 bedroeg 534 crore 
INR (ong. 85 mln. euro). De bruto NPA-ratio (Non-performing assets) bedroeg 1,96% terwijl de 
netto NPA-ratio 0,58% bedroeg. De solvabiliteitsratio van de bank bedroeg eind december 2009 
13,46%.  
 
Union Bank of India is een van de eerste overheidsbanken in India die een aparte divisie opzet 
om producten van derden te verdelen, zoals beleggingsfondsen en verzekeringen, en heeft de 
afgelopen zeven jaar in dat domein ruime competenties opgebouwd op het vlak van marketing 
en kruisverkoop. Union Bank is ook de eerste grote overheidsbank van het land met kantoren in 
heel het land. Ze heeft haar technologie versterkt om een breed gamma aan op technologie 
gebaseerde producten aan te bieden, waaronder bankieren via internet en mobiele telefoon. 
Ook andere systemen, zoals Lead Management, werden in gebruik genomen om de resultaten 
van het verkoopteam te verhogen. 
 
 
Over KBC Asset Management NV (KBC AM): www.kbcam.be 
  
KBC Asset Management is een 100% dochtermaatschappij van de KBC-groep en een 
belangrijke Belgische vermogensbeheerder. Het is voornamelijk actief op de thuismarkten van 
KBC in België en Centraal- en Oost-Europa, maar heeft ook twee groeiopties op lange termijn 
in de opkomende markten China en India. 
 
Cijfers van de Belgische Vereniging van Asset Managers (september 2009) tonen aan dat KBC 
Asset Management marktleider is in België met een algemeen marktaandeel van 39,1% en een 
marktaandeel voor gestructureerde fondsen van 58,9%. 
 
 
Over KBC Groep NV: www.kbc.com 
 
KBC is een bankverzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België en Centraal- 
en Oost-Europa (Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije en Bulgarije). Het hoofdkantoor van 
KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. 
 
De KBC-groep stelt ongeveer 54 000 mensen tewerk en bedient 12 miljoen cliënten. 
 



KBC Groep NV is genoteerd aan NYSE Euronext Brussel (tickersymbool ‘KBC’). 
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