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Persbericht 
 

Brussel, Hong Kong, Taipei - 10 augustus 2011 (tijdens beurstijd) 
 

 
Verkoop van het belang van KBC Asset 
Management NV in KBC Concord (Taiwan) aan 
Value Partners Ltd. afgerond  
 
 
 
 

Vandaag hebben Value Partners Ltd., een beursgenoteerde vermogensbeheerder uit Hongkong, 
en KBC Asset Management (KBC AM), gevestigd in België, de transactie voor de verkoop van 
het belang van 55,46% van KBC AM in KBC Concord Asset Management Co. Ltd. (Taiwan) 
afgerond. Die transactie werd aangekondigd op 19 april. 

 

De beslissing van KBC AM om zijn belang in KBC Concord te verkopen kadert in de 
implementatie van de nieuwe 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 beslissing 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 zal de nieuwe aandeelhouder het kapitaal van KBC Concord verhogen om de 
aandeelhoudersstructuur in overeenstemming te brengen met de lokale regelgeving. 

 

Gezien de omvang en de aard van de betrokken activiteiten heeft de transactie geen wezenlijke 
invloed op de winst en het kapitaal van KBC Groep NV. 
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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 met vennootschapszetel in 
Taipei. KBC Concord beheert momenteel 1 fonds, goed 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-gerichte 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 
regio China en Asia-Pacific. De groep heeft een sterke reputatie als vooraanstaand value-belegger opgebouwd in de 
sector van internationaal vermogensbeheer. Voor de producten en diensten van de groep worden klassieke value-
methodes toegepast via producten zoals fondsen met een absoluut rendement op lange termijn, long-short-
hedgefondsen, exchange-traded funds, kwantitatieve fondsen en private-equityfondsen. Op 28 februari 2011 
bedroegen de niet geauditeerde activa onder beheer ongeveer 8 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 het heeft 25 kantoren verspreid over heel 
Taiwan. De totale activa van Concord Securities bedragen momenteel meer dan 20 miljard TWD. De dienstverlening 
van Concord Securities omvat brokerage, futures, managed futures, beleggingsadvies, vastrentende instrumenten, 
underwriting, derivaten, proprietary trading, vermogensbeheer en investmentbanking, zowel op het Chinese vasteland 
als in Hongkong en Taiwan. Bovendien is het aan het internationaliseren. 

Over 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- en 
Oost-Europa. Het is voornamelijk actief op de thuismarkten van KBC in België en Centraal- en Oost-Europa. 

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. 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’). 
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Volg ons op 
www.twitter.com/kbc_group 
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