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Brussel, Dublin, 21 juni 2010 (na beurstijd) 
 
 

RHJ International koopt KBC Asset Management Ltd. 
(Dublin) van KBC Asset Management NV (KBC-groep) 

 
 
RHJ International (RHJI) en KBC Asset Management NV hebben een overeenkomst 
bereikt over de verkoop van het in Dublin gevestigde KBC Asset Management Ltd (hierna 
‘KBC AM Dublin’), dochteronderneming van KBC Asset Management NV, voor een totaal 
bedrag van 23.7 miljoen euro, mits beperkte aanpassingen bij closing. KBC Asset 
Management NV ontvangt eveneens 50%, met een maximum van 3,5 miljoen euro, van 
een eventuele toekomstige kapitaalvermindering bij KBCAM Dublin (gebaseerd op de nog 
te bepalen toekomstige minimum kapitaalvereisten van het bedrijf). 

 
 
• KBCAM Dublin is een 100% dochtermaatschappij van KBC Asset Management NV, een 

belangrijke Belgische vermogensbeheerder met ook een dominante positie in Centraal Europa, 
die op zijn beurt een volle dochteronderneming van KBC Groep NV is. KBCAM Dublin is een 
kwalitatief hoogstaande vermogensbeheerder die momenteel ongeveer 4 miljard euro aan 
discretionair vermogen beheert voor institutionele cliënten over de hele wereld (cijfers van 31 
maart 2010). KBCAM Dublin biedt gespecialiseerde aandelenproducten in drie kerndomeinen met 
sterke groeivooruitzichten: Milieu-aandelen, dividendgerichte aandelen en multi-activastrategieën. 
KBCAM Dublin is gevestigd in Dublin (Ierland) en heeft een stevige cliëntenbasis in Ierland, Azië 
en Noord-Amerika. 

 
• RHJ International is een beursgenoteerde industriële holding (Euronext: RHJI) die zich aan het 

omvormen is tot een actieve en dynamische financiëledienstengroep. Deze overname maakt deel 
uit van de strategie van RHJI om een vermogensbeheer- en adviesactiviteit uit te bouwen onder 
de naam Kleinwort Benson met een beheerd vermogen van 10 miljard euro, uitgaande van het feit 
dat de overname van Kleinwort Benson in juli 2010 met succes wordt afgerond. 

 
• Als onderdeel van zijn nieuwe strategie zal de KBC-groep zich richten op particulieren, kleine en 

middelgrote ondernemingen en midcaps op zijn kernmarkten in België en Centraal- en Oost-
Europa. De strategie van KBC Asset Management is hoofdzakelijk gericht op het bedienen van 
KBC-cliënten via de bestaande distributiekanalen van KBC – voornamelijk op de kernmarkten van 
KBC – en op groeimogelijkheden op lange termijn op de opkomende markten China en India. 
Binnen die aangepaste strategie werd KBCAM Dublin niet langer beschouwd als een 
kernactiviteit. 

 
• De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder en zal waarschijnlijk worden 

afgerond in het vierde kwartaal van 2010. 
 



• De invloed van de verkoop op de winst en het kapitaal van KBC is, gezien de omvang en de aard 
van de activiteiten, verwaarloosbaar. 

 
 
Danny De Raymaeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Asset Management NV: “We 
zijn verheugd dat we deze overeenkomst met RHJ International kunnen aankondigen. De transactie past 
perfect binnen onze vernieuwde strategie. We zijn ervan overtuigd dat RHJI de succesvolle activiteit van 
KBCAM Dublin verder kan ontwikkelen, de toekomst van het personeel kan verzekeren en de uitstekende 
dienstverlening aan zijn cliënten zal voortzetten.” 
 
Leonhard Fischer, Chief Executive Officer van RHJI, gaf volgend commentaar op de overeenkomst: 
“We zijn erg verheugd dat we deze overname kunnen aankondigen. Ze is een volgende stap in de 
transformatie van RHJI in een dynamische financiëledienstengroep.” De heer Fischer voegde daaraan 
toe: “KBCAM Dublin heeft sterke relaties met institutionele cliënten en grote distributiepartners op de 
internationale markten. Zij vormen een ideale aanvulling op ons financiëledienstenplatform en zijn een 
hefboom voor het Kleinwort Benson-merk." 
 
Sean Hawkshaw, CEO van KBCAM Dublin, is blij met het nieuws en zegt: “RHJ International is een 
uitstekende eigenaar voor onze onderneming. Zij hebben een dynamische, cliëntgerichte en innovatieve 
cultuur en we kijken ernaar uit om integraal deel uit te maken van de groep. Onze cliënten kunnen er 
zeker van zijn dat de teams in Dublin en in de VS op post blijven en het als een absolute prioriteit blijven 
zien om de best mogelijke beleggingsresultaten en diensten te leveren. We kijken er allemaal naar uit om 
verder te werken onder het Kleinwort Benson-merk.”  
 
 
 
Noot voor de redacties: 
 
Over RHJ International (www.rhji.com) 
  
RHJ International (Euronext: RHJI) is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met hoofdzetel 
aan de Louisalaan 326 in 1050 Brussel, België. RHJI is zich aan het omvormen van een gediversifieerde 
industriële holding tot een actieve en dynamische financiëledienstengroep. 
 
De hoeksteen van die transformatie is de overname van Kleinwort Benson, die op 15 oktober 2009 werd 
aangekondigd en zal worden afgerond in juli 2010. 
 
Over KBC Asset Management Ltd. (Dublin) (KBC AM Dublin) (www.kbcam.com) 
 
KBC Asset Management Ltd (Dublin) beheert momenteel ongeveer 4 miljard euro aan cliëntenvermogen 
op discretionaire basis voor een gediversifieerde institutionelecliëntenbasis over de hele wereld. Sinds 
2001 heeft het bedrijf ook een kantoor in New York voor distributie op de Amerikaanse en Canadese 
markt. 
KBC AM Dublin heeft momenteel 58 mensen in dienst en wordt geleid door een sterk en ervaren team 
met een lange en succesvolle staat van dienst in de sector.  
 
KBC AM Dublin is een 100% dochtermaatschappij van KBC Asset Management NV (www.kbcam.be). 
KBC Asset Management is een 100% dochtermaatschappij van de KBC-groep. Het is een leidende 
Belgische vermogensbeheerder met ook een dominante positie in Centraal Europa. 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 (december 2009) tonen aan dat KBC Asset 
Management marktleider is in België met een marktaandeel van 39,2% voor de totale markt en een 
marktaandeel van 59% voor kapitaalbeschermende fondsen. Eind maart 2010 bedroeg het totale beheerd 
vermogen 163,2 miljard euro.  



 
 
Over KBC Groep NV (www.kbc.com) 
 
KBC is een bank-verzekeraar 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 Brussels (tickersymbool ‘KBC’). 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
  
RHJ International:  
  
Arnaud Denis, directeur Investor Relations, RHJ International 
Tel: +32 2 643 60 13 adenis@rhji.com 
 
 
KBC Groep: 
 
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep 
Tel 32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be 
 
Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV 
Tel 32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be 
 
 
 
 
 

Persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com of u kunt ze aanvragen door een e-mail te sturen naar 
pressofficekbc@kbc.be        
      
Volg KBC via Twitter op www.twitter.com/kbc_group 
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