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Univé kiest voor Kempen Capital Management 
 
Amsterdam, 19 januari 2016 – Univé Groep heeft Kempen Capital Management (Kempen) 
gekozen voor het fiduciair vermogensbeheer van haar beleggingen. Het contract gaat in 
per 18 januari 2016. Het belegd vermogen van Univé heeft een omvang van ruim een 
miljard euro. 
 
In de tweede helft van 2015 is Univé een uitbestedingstraject gestart. Dit intensieve traject werd 
door KPMG Advisory N.V. begeleid.  
 
“Univé is verheugd een relatie aan te gaan met een professionele partij als Kempen”, zegt 
Herman Hein Roozen, lid Raad van Bestuur van Univé. “Wij hechten veel waarde aan hun 
dienstverlening op het gebied van integraal vermogensbeheer. Daarnaast zien wij in Kempen 
een partij die ons kan adviseren op actuele thema’s, waaronder Solvency II.” 
  
Paul Gerla, bestuursvoorzitter van Kempen & Co is erg blij met de keuze van Univé. “Kempen 
ziet een aanhoudende belangstelling voor complete beleggingsoplossingen vanuit institutionele 
beleggers zoals verzekeraars. Wij bieden reeds lange tijd fiduciaire dienstverlening aan 
uiteenlopende verzekeraars. De toegenomen complexiteit, het belang van integraal 
balansmanagement en de introductie van Solvency II resulteren in intensieve samenwerking 
met onze relaties. Kempen biedt, in deze uitdagende omgeving, maatwerkoplossingen die 
passen bij het unieke profiel van verzekeraars.” 
 
Univé Groep bestaat uit Coöperatie Univé U.A. en haar dochtervennootschappen zoals N.V. 
Univé Schade en N.V. Univé Her. 

### 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
------------------------------------------------------------ 
Frank Verschoor | Manager Sponsoring and Public Relations | Kempen & Co 
T +31 (0)20 348 8937 | M +31 (0) 6 53 60 72 42 
E frank.verschoor@kempen.nl  
 
of 
 
Ellen de Jong 
Woordvoerder Univé 
Tel: 0592 - 34 88 44 (06 – 1865 66 51) 
E-mail: pers@unive.nl     
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Over Kempen Capital Management 
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een 100% dochteronderneming van Kempen & Co en heeft 
een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van 
beleggingsdiensten en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en heeft een 
registratie bij de Financial Conduct Authority. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een 
uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse 
institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale 
fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft 
naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. Kempen 
Capital Management N.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 
33181992 en houdt kantoor in Amsterdam. www.kcm.nl  
 
Over Univé 
We leven in een tijd waarin mensen steeds meer zelf moeten regelen. Ook geldzaken. Univé zorgt voor 
inzicht en overzicht. En helpt op die manier met het maken van de juiste financiële keuzes. Met zo'n 150 
winkels is er altijd een adviseur van Univé in de buurt. Elkaar helpen, dat is waar Univé voor staat. Univé 
is namelijk een coöperatie en dat betekent: risico's delen. Risico's die personen of bedrijven niet alleen 
kunnen of willen dragen.  
www.unive.nl 
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