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Toezichthouders en stakeholders akkoord met verkoop Insinger
de Beaufort aan KBL European Private Bankers
Fusie Theodoor Gilissen en Insinger de Beaufort stap dichterbij

Amsterdam, 2 januari 2017. De overname van Insinger de Beaufort door KBL European
Private Bankers (KBL epb) is voltooid. KBL epb, sinds 2003 moederbedrijf van Theodoor
Gilissen Bankiers, kan nu beginnen met de vervolgstap, de voorgenomen fusie tussen
Theodoor Gilissen Bankiers en Insinger de Beaufort.
De voltooiing van de overname was afhankelijk van de instemming van alle relevante stakeholders.
Hiervan is sprake nu de Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank hun goedkeuring
hebben afgegeven.
Het is de verwachting dat de beoogde fusie medio 2017 zal plaatsvinden. Tot die tijd blijven
Theodoor Gilissen Bankiers en Insinger de Beaufort los van elkaar opereren. Net als de overname,
is de fusie afhankelijk van de goedkeuring van relevante toezichthouders en overige stakeholders.
Tevens is het advies van beide ondernemingsraden nodig.
De beoogde naam van de combinatie is InsingerGilissen. Deze naam is gekozen indachtig de
‘fusie van gelijken’ waar het om zal gaan. Bovendien wordt zo recht gedaan aan de rijke traditie die
zowel de merknaam Insinger de Beaufort als Theodoor Gilissen vertegenwoordigt.
Yves Stein, Group CEO KBL epb: “Wij zijn verheugd met de afronding van
deze belangrijke transactie. Het opent nieuwe deuren voor zowel de cliënten
als medewerkers van Theodoor Gilissen en Insinger de Beaufort.”

Tanja Nagel, bestuursvoorzitter Theodoor Gilissen Bankiers: "Met genoegen
heten wij Insinger de Beaufort welkom als Nederlandse zuster binnen de
familie van KBL European Private Bankers. De aanstaande fusie stelt de
nieuwe organisatie in staat om de dienstverlening nóg beter aan te laten
sluiten op de cliëntbehoefte.”
Peter Sieradzki, bestuursvoorzitter Insinger de Beaufort: “Nu kunnen we ons
gaan richten op de volgende stap in onze gezamenlijke reis: de fusie tussen
Insinger de Beaufort en Theodoor Gilissen. Deze beoogde bundeling van
krachten zal veel tastbare voordelen opleveren voor zowel voor bestaande als
nieuwe cliënten. Wij kunnen onze dienstverlening verder verbreden en de
digitale klantbeleving verder verdiepen.”

OVER THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V.
Theodoor Gilissen Bankiers, opgericht in 1881, is een private bank met dienstverlening op het gebied van
beleggen (beleggingsadvies en vermogensbeheer), financiële planning en financieren. Theodoor Gilissen
bedient vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen, verenigingen, religieuze instellingen en
pensioenfondsen. Voor zelfstandige vermogensbeheerders treedt Theodoor Gilissen op als depotbank.
De bank heeft vestigingen in Amsterdam (hoofdkantoor), Eindhoven, Enschede, Groningen en Rotterdam.
Theodoor Gilissen maakt sinds 2003 onderdeel uit van het netwerk van KBL European Private Bankers. Er
zijn ruim 200 medewerkers werkzaam en de assets under management bedragen ruim 12 miljard euro.
Voor meer informatie bezoek www.gilissen.nl of neem contact op met:

Huib Vermeulen, hoofd Marketing & Communicatie, Theodoor Gilissen Bankiers
T: +31 (0)20 527 65 57 / +31 (0)6 20 963 724
E: h.vermeulen@gilissen.nl
OVER INSINGER DE BEAUFORT
Insinger de Beaufort is een Nederlandse private bank met een geschiedenis die teruggaat tot 1779. De bank
is gespecialiseerd in private banking en wealth management, heeft 10,5 miljard euro aan vermogen onder
beheer en onderscheidt zich door een all-in dienstverlening aan zowel beheer- als adviescliënten. Bij Insinger
de Beaufort werken in de vestigingen Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Londen in totaal zo’n 230
medewerkers.
Insinger de Beaufort biedt haar particuliere cliënten naast onafhankelijk vermogensbeheer en –advies een
uitgebreid palet aan private banking en wealth management producten en diensten. Het aanbod voor
institutionele partijen en family offices bestaat uit asset management, asset consulting en alternatieve
investeringsproducten.
Voor meer informatie bezoek www.insinger.com of neem contact op met:

Michiel de Vries, hoofd Marketing & Communicatie, Insinger de Beaufort
T: +31 (0)20 521 54 72 / +31 (0)6 28 22 90 59
E: michielde.vries@insinger.com
OVER KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.
KBL European Private Bankers (KBL epb) werd in 1949 opgericht, met het hoofdkantoor in Luxemburg, en is
met circa 2.200 professionele medewerkers actief in 50 steden in Europa. KBL epb, dat een brede erkenning
geniet als toonaangevende private bank, werd benoemd als één van de “Outstanding Private Banks in
Europe” tijdens de 2016 Private Banker International Global Wealth Awards, en als de beste private bank van
Luxemburg tijdens de 2016 PWM/The Banker Global Private Banking Awards.
Naast de kernactiviteit van private banking, biedt de groep een reeks aanvullende beleggingsoplossingen aan
via de bedrijfsonderdelen Asset Servicing (waaronder Fondsadministratie en Global Custody), Global Markets
en Asset Management.
Met de onvoorwaardelijke steun van zijn aandeelhouder, Precision Capital, een in Luxemburg gevestigde
holding van banken, is KBL epb zijn aanwezigheid in Europa aan het consolideren.
Voor meer informatie bezoek www.kbl.lu of neem contact op met:

Nicholas Nesson, Group head of Corporate Communications, KBL European Private Bankers
T: +352 4797 2065 / +31 (0)6 20 963 724
E: nicholas.nesson@kbl-bank.com
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