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Persbericht 
 

Brussel, Hongkong, Taipei, 19 april 2011 
        

Value Partners Ltd. verwerft KBC Asset 
Management NV’s belang van 55,46% in KBC 
Concord (Taiwan) 
 
 

 Value Partners Ltd., een aan de beurs van Hong Kong genoteerde vermogensbeheerder 
uit Hongkong, heeft met KBC Asset Management (KBC AM) een akkoord gesloten voor 
de overname van het belang van 55,46% van KBC AM in KBC Concord Asset 
Management Co. Ltd. (KBC Concord).  

 De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder. 

 KBC Concord werd opgericht in december 2007 als een Taiwanese joint venture tussen 
KBC AM (België – 55,46%), Concord Securities (Taiwan – 25%) en een groep 
minderheidsaandeelhouders (Taiwan – 19,54%). De joint venture bracht de knowhow 
inzake producten en fondsenbeheer van KBC AM samen met de marktkennis en de 
distributiemogelijkheden van Concord Securities. 

 Concord Securities, dat werd opgericht in 1990, is in Taiwan een van de belangrijkste 
financiële groepen actief in het domein van ‘comprehensive financial securities’. Het 
houdt zich bezig met proprietary trading, effectenmakelaardij, underwriting, futures, 
vastrentende beleggingen, vermogensbeheer en derivaten. Sinds 1996 heeft Concord 
Securities een OTC-notering. Het heeft 25 kantoren in heel Taiwan. Eind september 2010 
bedroegen de totale activa van Concord Securities meer dan 20 miljard NT$. 

 Value Partners Ltd. is een dochteronderneming van Value Partners Group Ltd., een 
onafhankelijke assetmanagementgroep met een value-gerichte benadering van 
beleggingsbeheer en een focus op de kapitaalmarkten in de brede Chinese regio en Asia-
Pacific. Value Partners is in februari 1993 in Hongkong opgericht en behoort tot de best 
presterende vermogensbeheerders uit de sector. Value Partners Group noteert sinds 
november 2007 aan de Main Board van de beurs van Hongkong (tickersymbool 806 HK). 

 De beslissing van KBC Asset Management om zijn belang in KBC Concord te verkopen 
kadert in de verdere uitvoering van de geüpdate strategie van de KBC-groep. De KBC-
groep zal focussen 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 voornamelijk gericht op het bedienen van KBC-cliënten via de bestaande 
KBC-distributiekanalen en voornamelijk in de kernmarkten van de KBC-groep. 

 De beslissing om het aandeel van KBC Asset Management te verkopen werd genomen in 
overleg met jointventurepartner Concord Securities, die ook betrokken was bij de 
selectieprocedure voor de nieuwe aandeelhouder. Na de afronding van de transactie 
zullen de nieuwe aandeelhouders het kapitaal van KBC Concord verhogen om de 
aandeelhoudersstructuur in overeenstemming te brengen met de lokale regelgeving. 

 Het effect van de verkoop op de winst en het kapitaal van de KBC-groep is, gezien de 
omvang en de aard van de activiteiten, niet substantieel.  
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Danny De Raymaeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Asset Management NV: “We 
verwelkomen deze overeenkomst van vandaag met Value Partners. De transactie past perfect binnen 
onze geüpdate strategie. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe aandeelhouder en Concord Securities erin 
zullen slagen hun Taiwanese activiteiten voor vermogensbeheer verder uit te bouwen, zodat de toekomst 
voor het personeel verzekerd is en de cliënten blijvend kunnen rekenen op een goede dienstverlening.“ 

David Cheng, ondervoorzitter van Concord Securities: “Concord Securities Group is blij deze deal te 
kunnen sluiten. Hij is namelijk in het voordeel van alle drie betrokken partijen: Concord Securities Group, 
de KBC-groep en Value Partners. Concord Securities Group brengt zijn unieke, uitgebreide Taiwanese 
netwerk en distributiecapaciteit in in de joint venture met Value Partners, een erg succesvolle groeiende 
vermogensbeheerder uit Hongkong, om samen de assetmanagementactiviteiten in Taiwan en Azië verder 
uit te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat deze joint venture dankzij de unieke sterktes van elk van de 
aandeelhouders groot succes zal hebben in de vermogensbeheersector. 
 
Jimmy S L Chan, Co-CEO van Value Partners: “De nieuwe joint venture is een belangrijk onderdeel van 
ons expansieplan in de brede Chinese regio. We versterken onze aanwezigheid in onze strategische 
markten: Chinese vasteland, Taiwan en Hongkong. Een sterke basis op de Taiwanese markt betekent 
bijkomende voordelen. Onze investering in KBC Concord is een belangrijke mijlpaal die Value Partners 
een stevig platform biedt voor onze verdere activiteiten in Taiwan. Nog belangrijker is dat we zeer positief 
blijven over de groeiperspectieven van de binnenlandse economie en de markt voor vermogensbeheer in 
Taiwan. We kijken er ook naar uit om samen te werken met onze nieuwe partner Concord Securities. 

 

Noot voor de redacties: 

Over KBC Concord (www.kbcconcord.com) 

KBC Concord is een joint venture tussen KBC Asset Management, Concord Securities en een groep 
minderheidsaandeelhouders naar Taiwanees recht (ROC) met maatschappelijke zetel in Taipei. KBC 
Concord beheert momenteel 1 fonds, heeft voor ongeveer 240 miljoen TWD (ca. 6 miljoen euro) aan 
activa, en telt 18 medewerkers. 

Over Value Partners Group Limited (www.valuepartnersgroup.com.hk) 
Value Partners Group Limited is een onafhankelijke, value-georiënteerde vermogensbeheerder. Value 
Partners werd in februari 1993 in Hongkong opgericht en behoort tot de best presterende 
vermogensbeheerders van de sector. De groep noteert sinds november 2007 aan de Main Board van de 
beurs van Hongkong (tickersymbool 806 HK).  
 
De geografische focus van Value Partners ligt op de brede Chinese regio en Asia-Pacific. De groep heeft 
een sterke reputatie als vooraanstaand valuegeoriënteerde investeerder opgebouwd in de sector van 
internationaal vermogensbeheer. Voor de producten en diensten van de groep worden klassieke value-
investeringsmethodes toegepast via producten zoals lange termijn fondsen met een absoluut rendement, 
long-short-hedgefondsen, exchange-traded funds, kwantitatieve fondsen en private-equityfondsen.  Op 28 
februari 2011 bedroegen de niet geauditeerde activa onder beheer bij Value Partners Group ongeveer 8,0 
miljard USD. 

Over Concord Securities (www.6016.com.tw ) 

Concord Securities Co. Ltd., opgericht in Taiwan in 1990, is een algemene beursvennootschap. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Taipei en heeft 25 kantoren verspreid over heel Taiwan. De totale activa van 
Concord Securities bedragen momenteel 20 miljard NT$. De dienstverlening van Concord Securities 
omvat makelaardij, futures, managed futures, beleggingsadvies, vastrentende beleggingen, underwriting, 
derivaten, proprietary trading, vermogensbeheer en investmentbanking, zowel op het Chinese vasteland 
als in Hongkong en Taiwan. Bovendien is het aan het internationaliseren. 
 
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. 
  

http://www.kbcconcord.com/�
http://www.valuepartnersgroup.com.hk/�
http://www.6016.com.tw/�
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Over KBC-groep (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). Zijn hoofdkantoor 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’). 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

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  
 

Value Partners Group Limited 

Investors Relations and Media, Corporate Communications Department, Value Partners Group 
Tel .+852 2880 9263, e-mail VPG@vp.com.hk 
  

Concord Securities 

Irving Kang, CFO, Concord Securities Company Ltd. 

Tel. +886 87871888, e-mail irving.kang@concords.com.tw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBC Groep NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 

 Viviane Huybrecht: 
 directeur 

Communicatie Groep  
 en Persdienst / 

woordvoerster 
 Tel. 02 429 85 45 

                                                                                                 
 Persdienst  

 Tel. 02 429 65 01  
 Fax 02 429 81 60 

E-mail:pressofficekbc@kbc.be 

 

 
 

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of  
kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar 
pressofficekbc@kbc.be 

 

 

Volg ons op 
www.twitter.com/kbc_group 
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