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RHJ International krijgt definitieve goedkeuring voor 
overname van KBC Asset Management Ltd (Dublin) 

van KBC Asset Management NV  

 
 
Vandaag hebben RHJ International SA (RHJI) en KBC Asset Management NV (een bedrijf 
van de KBC-groep) de verkoop van KBC Asset Management Ltd (KBCAM Dublin), een 
dochter van KBC Asset Management met zetel in Dublin, aan RHJI afgerond, nadat de 
nodige goedkeuring van de Ierse regelgever verkregen werd. RHJI en KBC Asset 
Management NV maakten op 21 juni 2010 bekend dat ze een overeenkomst over de 
verkoop afgesloten hadden.  
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: “Voor 
KBC Asset Management NV past deze transactie perfect binnen de strategie, die hoofdzakelijk gericht is 
op het bedienen van KBC-cliënten via de bestaande distributiekanalen van KBC – voornamelijk op de 
kernmarkten van de groep. De strategie van KBC Asset Management NV ligt dus volledig in de lijn van de 
nieuwe strategie van KBC Groep, die zich concentreert op particulieren, kleine en middelgrote 
ondernemingen en midcaps op de kernmarkten van KBC in België, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije 
en Bulgarije. Wij zijn blij dat RHJI zich in KBC Asset Management Ltd engageert, zodat voor KBC Asset 
Management Ltd de weg geëffend wordt naar toekomstige groei en ontwikkeling. Deze transactie komt 
zowel de cliënten, de werknemers als de aandeelhouders van KBC Asset Management Ltd ten goede.” 
 
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 in Ierland 
en op de internationale markten. Zij vormen een ideale aanvulling op ons financiëledienstenplatform en 
zijn een hefboom voor het Kleinwort Benson-merk."  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
  
RHJ International:  
  
Arnaud Denis, Investor Relations Director, RHJ International 
Tel. +32 2 643 60 13, e-mail adenis@rhji.com 
 
 
 

mailto:adenis@rhji.com�


KBC-groep: 
 
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep 
Tel. 32 2 429 40 51, e-mail wim.allegaert@kbc.be 
 
Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV 
Tel. 32 2 429 85 45, e-mail pressofficekbc@kbc.be 
 
 
Noot voor de redacties: 
 
Over RHJ International (www.rhji.com)  
  
RHJ International (NYSE 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 1 juli 2010 werd 
afgerond. 
 
Over KBC Asset Management Ltd (Dublin) (KBCAM Dublin) (www.kbcam.com) 
 
KBCAM Dublin was een volle dochter van KBC Asset Management NV ( www.kbcam.be). 
KBC Asset Management NV is zelf een volle dochter van de KBC-groep. Het is een belangrijke Belgische 
vermogensbeheerder die ook een dominante positie heeft in Centraal-Europa. Het is voornamelijk actief 
op de thuismarkten van KBC in België en Centraal- en Oost-Europa. 
 
Cijfers van de Belgische Vereniging van Asset Managers (maart 2010) tonen aan dat KBC Asset 
Management NV marktleider is in België met een marktaandeel van 38,5% voor de totale markt en een 
marktaandeel van 58,9% voor kapitaalbeschermende fondsen. Eind augustus 2010 bedroeg het totale 
beheerd vermogen 164,7 miljard euro.  
 
Over KBC Groep NV (www.kbc.com) 
 
KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België, Tsjechië, Slowakije, 
Polen, Hongarije en Bulgarije. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van 
Europa. De groep stelt ongeveer 54 000 mensen tewerk en bedient 12 miljoen cliënten. 
KBC Groep NV is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunt u 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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