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PERSBERICHT 
 

Van Lanschot Kempen neemt de wealth managementactiviteiten van UBS in 
Nederland over  
 
’s-Hertogenbosch, 7 juni 2017 
 
Van Lanschot Kempen en UBS maken vandaag bekend dat zij overeenstemming hebben 
bereikt over de overname door Van Lanschot Kempen van de wealth managementactiviteiten 
van UBS in Nederland. 
 
Van Lanschot Kempen neemt de klantrelaties en werknemers over van de wealth 
managementactiviteiten van UBS in Nederland, onderdeel van UBS Europe SE, met circa  
€ 2,6 miljard beheerd vermogen. De producten en diensten van de Nederlandse branche van UBS 
Europe SE zijn ook onderdeel van de transactie.  
 
Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot Kempen: ‘We zijn zeer verheugd met deze 
overname, die onze positionering en ons profiel aanzienlijk verbreedt in het topsegment van de 
private banking markt. De combinatie van de activiteiten van UBS met onze eigen Private Banking-
propositie voor dit segment, ondersteund door de institutionele expertise van Kempen Capital 
Management, resulteert in een uniek aanbod voor family offices, verenigingen & stichtingen en zeer 
vermogende particulieren.’  
 
René Mottas, Hoofd Wealth Management Benelux bij UBS: ‘We hebben in Van Lanschot Kempen 
een leidende Nederlandse wealth manager gevonden voor de advisering en begeleiding van de 
klanten van UBS Nederland. UBS blijft toegewijd aan de Nederlandse offshore wealth 
managementmarkt, en wij zullen ook in de toekomst onze cross-border klanten blijven bedienen 
vanuit de key hubs in Luxemburg en Zwitserland. Onze investment banking- en asset management-
activiteiten in Nederland worden niet geraakt door deze transactie.’ 
 
Na afronding van de acquisitie zullen Van Lanschot Kempen en UBS een samenwerkings-
overeenkomst aangaan waardoor geselecteerde UBS diensten en producten en UBS wealth 
management research beschikbaar worden voor Van Lanschot Kempen-klanten.  
 
Van Lanschot Kempen betaalt een initiële overnameprijs van € 28 miljoen voor de over te nemen 
activiteiten. De definitieve overnameprijs kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van het definitieve 
bedrag aan beheerd vermogen dat overkomt naar Van Lanschot Kempen.  
 
Van Lanschot Kempen en UBS verwachten de transactie af te ronden in het derde kwartaal van 
2017.  
 
 
 
Over Van Lanschot Kempen 
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen 
actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de 
opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de 
oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. 
 
About UBS 
UBS is committed to providing private, institutional and corporate clients worldwide, as well as retail 
clients in Switzerland, with superior financial advice and solutions, while generating attractive and 
sustainable returns for shareholders. Its strategy centers on its Wealth Management and Wealth 
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Management Americas businesses and its leading universal bank in Switzerland, complemented by 
its Global Asset Management business and its Investment Bank. These businesses share three key 
characteristics: they benefit from a strong competitive position in their targeted markets, are capital-
efficient, and offer a superior structural growth and profitability outlook. UBS's strategy builds on the 
strengths of all of its businesses and focuses its efforts on areas in which it excels, while seeking to 
capitalize on the compelling growth prospects in the businesses and regions in which it operates. 
Capital strength is the foundation of its success.  
 
UBS is present in all major financial centers worldwide. It has offices in more than 50 countries, with 
about 35% of its employees working in the Americas, 36% in Switzerland, 17% in the rest of Europe, 
the Middle East and Africa and 12% in Asia Pacific. UBS Group employs about 60,000 people 
around the world. UBS Group AG shares are listed on the SIX Swiss Exchange and the New York 
Stock Exchange. 
 
 
Van Lanschot Kempen 
 
Media Relations + 31 20 354 45 85 
mediarelations@vanlanschot.com  
 
Investor Relations + 31 20 354 45 90 
investorrelations@vanlanschot.com 
 
UBS  
 
Media Relations +41 44 234 85 00 
mediarelations@ubs.com 
 
Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten 
 
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze 
verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van  
Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze 
verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die 
vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot en haar management.  
 
Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen 
en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, 
inschattingen met betrekking tot (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke 
en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g) 
handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en (h) juridische en fiscale ontwikkelingen.  
 
Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar 
aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.  
 
Op de cijfers die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Dit document is 
geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op 
financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.  
 
Dit document bevat informatie over Van Lanschot N.V. en/of F. van Lanschot Bankiers N.V. zoals bedoeld in artikel 
7(1) tot en met (4) of EU Verordening 596/2014. 

Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht. Bij verschillen tussen de Nederlandse en Engelse 
versie is het persbericht in het Engels leidend. 


