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Persbericht 
 

Brussel, 8 maart 2012      
 

Value Partners Ltd. verwerft het belang van 
KBC Asset Management NV in KBC Goldstate 
(China) 
 

• Value Partners Ltd., een beursgenoteerde vermogensbeheerder uit Hongkong, heeft een 
overeenkomst bereikt met KBC Asset Management NV over de overname van zijn belang van 
49% in KBC Goldstate (China).  

• De transactie is goedgekeurd door de Chinese toezichthouder CSRC en moet nu nog worden 
goedgekeurd door het ministerie van Handel van China. De transactie zal waarschijnlijk worden 
afgerond in het begin van het tweede kwartaal van 2012.  

• KBC Goldstate werd opgericht in 2006 als een Chinese joint venture tussen KBC Asset 
Management (België - 49%) en Goldstate Securities (China - 51%). De joint venture bracht de 
knowhow inzake producten en fondsenbeheer van KBC Asset Management samen met de 
marktkennis en het sterke distributienetwerk van Goldstate Securities. 

• Value Partners Ltd. is een dochteronderneming van Value Partners Group Ltd., een onafhankelijke 
assetmanagementgroep met een value-gerichte benadering van beleggingsbeheer en de focus op 
de kapitaalmarkten van de regio China en Asia-Pacific. Value Partners werd in februari 1993 in 
Hongkong opgericht en behoort tot de best presterende vermogensbeheerders van de sector. 
Value Partners Group Ltd. noteert sinds november 2007 aan de Main Board van de beurs van 
Hongkong (code: 806 HK). Op 10 augustus 2011 verwierf Value Partners Ltd. al het belang van 
55,46% dat KBC Asset Management had in KBC Concord Asset Management Co. Ltd. (Taiwan). 

• De beslissing van KBC Asset Management om zijn belang in KBC Goldstate te verkopen, vormt 
een nieuwe stap in de implementatie van de strategie van de KBC-groep om zich te concentreren 
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 KBC-distributiekanalen, en dat voornamelijk op 
de kernmarkten van de KBC-groep. 

• De beslissing om het belang van KBC Asset Management te verkopen werd genomen in overleg 
met jointventurepartner Goldstate Securities, die ook betrokken was bij de selectieprocedure voor 
de nieuwe aandeelhouder. 

• De transactie heeft geen invloed voor de cliënten en de productportefeuille van KBC Goldstate. 

• Gezien de omvang en de aard van de betrokken activiteiten zal de verkoop geen wezenlijke 
invloed hebben op de winst en het kapitaal van KBC Groep NV. 

 

Danny De Raymaeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Asset Management NV: ‘Ik ben 
blij dat we een gepaste en veelbelovende oplossing hebben gevonden voor KBC Goldstate. De 
overeenkomst met Value Partners Ltd. die vandaag is bekendgemaakt, is een volgende stap in de 
uitvoering van de strategie van KBC die gericht is op zijn kernmarkten en -cliënten en op de verlaging van 
zijn risicoprofiel. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe aandeelhouder en Goldstate Securities erin zullen 
slagen hun activiteit op de Chinese markt voor vermogensbeheer verder te ontwikkelen, de competenties 
en knowhow van het personeel naar waarde zullen schatten en de dienstverlening aan de cliënten op een 
uitstekend niveau zullen houden.’  
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Noot voor de redacties: 

Over KBC Goldstate (www.jykbc.com) 
KBC Goldstate is een joint venture tussen KBC Asset Management NV en Goldstate Securities, opgericht naar 
Chinees recht met hoofdkantoor in Sjanghai. KBC Goldstate beheert momenteel zes fondsen, heeft een beheerd 
vermogen van ongeveer 1,2 miljard RMB en heeft 65 mensen in dienst. 

Over Goldstate Securities (www.jyzq.com.cn) 
Goldstate Securities Ltd. is een algemene beursvennootschap, opgericht in augustus 2002 met de goedkeuring van de 
CSRC, de Chinese regelgevende beursautoriteit. Het speelt een belangrijke rol in de financiële activiteiten van zijn 
kernaandeelhouder, Capital Airport Holdings Company (CAH). Zijn hoofdkantoor is gevestigd in Shenzhen en het heeft 
22 kantoren en 1 securities service office in belangrijke steden in heel China. 
 
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, de thuismarkten van KBC.  

Over KBC Groep NV (www.kbc.com) 
KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en lokale midcapcliënten. Het concentreert 
zich op zijn thuismarkten in België en bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen (Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en 
Hongarije). In de rest van de wereld is de groep selectief aanwezig in bepaalde landen en regio’s. KBC biedt bank-, 
verzekerings-, en vermogensbeheerproducten en -diensten aan via zijn geïntegreerde distributiekanaal dat bestaat uit 
bankkantoren, verzekeringsagenten en makelaars en internet. 
Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De groep stelt meer dan 47 000 VTE 
tewerk (waarvan ongeveer 60% in Centraal- en Oost-Europa). KBC is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels 
(tickersymbool ‘KBC’).  
Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group.  
 
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. Op 
10 augustus 2011 verwierf Value Partners Ltd. al het belang van 55,46% dat KBC Asset Management had in KBC 
Concord Asset Management Co. Ltd. (Taiwan). 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
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  
 
 
 
 
 
 

KBC Groep NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
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woordvoerster 
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 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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