a.s.r. Vermogensbeheer neemt First Investments over
Utrecht, 25 september 2017, 07:00 CET

a.s.r. Vermogensbeheer neemt de Nederlandse vermogensbeheerder First Investments over. Dat zijn
a.s.r. en Henk Beets, directeur-eigenaar van First Investments, overeengekomen. Over de overnamesom
worden geen details bekendgemaakt.

First Investments is een onafhankelijke Nederlandse vermogensbeheerder, die zich richt op innovatieve
beleggingsoplossingen voor de pensioensector. First Investments biedt geavanceerde vermogensbeheerdiensten
aan een aantal pensioenfondsen en heeft een beheerd vermogen van ruim € 550 miljoen. Dit vermogen is met
name belegd in maatwerkoplossingen voor balansbeheer (matching en return). De rentematching geschiedt via
de Nederlandse paraplubeleggingsinstelling First Liability Matching N.V. De teamleden van First Investments
treden allen in dienst bij a.s.r. Vermogensbeheer.
Jack Julicher, directeur Beleggingen bij a.s.r.: ‘Met de acquisitie van First Investments weten we onze positie als
vermogensbeheerder voor institutionele klanten verder te versterken. First Investments heeft een stevig track
record opgebouwd en heeft de afgelopen jaren in een volatiele markt de dekkingsgraad van haar
pensioenfondsklanten beschermd. Zij kunnen ervan op aan dat het vakmanschap en maatwerk dat ze gewend
zijn, onder de vlag van a.s.r. voortgezet zal worden.’
Henk Beets, directeur-eigenaar van First Investments: ‘Sinds 2006 heeft First Investments in de
pensioenfondsenmarkt een positie opgebouwd als specialistische vermogensbeheerder. Door de
consolidatietrend die zich de afgelopen jaren voltrok in de sector, diende de vraag zich aan of we onze koers
zelfstandig zouden moeten voortzetten. In a.s.r. hebben we een solide partner gevonden waar een persoonlijke
aanpak belangrijk is en waar we onze groeiambities verder kunnen realiseren. Onze klanten kunnen rekenen op
de voortzetting van onze maatwerk dienstverlening tegen lage kosten, binnen een van de meest solide financiële
instellingen van Nederland. Goede pensioenen voor de deelnemers blijft de focus.’

De transactie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van Autoriteit Financiële Markten en wordt naar
verwachting eind 2017 afgerond.
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Over a.s.r. Vermogensbeheer
a.s.r. Vermogensbeheer is de vermogensbeheerder van verzekeraar a.s.r. en beheert in totaal € 51 miljard, waarvan € 15
miljard voor klanten buiten a.s.r. a.s.r. Vermogensbeheer is een nuchtere, Nederlandse vermogensbeheerder die duurzaam
beleggen hoog in het vaandel heeft staan. Klanten van a.s.r. Vermogensbeheer zijn onder meer overheden,
onderwijsinstellingen, goede doelen, vermogensfondsen, pensioenfondsen en verzekeraars. Kijk voor meer informatie op
www.asrvermogensbeheer.nl.
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