PERSBERICHT
Handelsbanken neemt Optimix Vermogensbeheer NV over:
acquisitie past in groeistrategie in Nederlandse thuismarkt




Acquisitie van vermogensbeheerder stelt Handelsbanken in staat om positie bij
doelgroepklanten verder te versterken
Optimix behoudt binnen Handelsbanken zelfstandige rol als vermogensbeheerorganisatie
Overname belangrijke stap in verdere groei van Handelsbanken in Nederland

Amsterdam, 20 april 2016 – Handelsbanken, de lokale relatiebank met 23 kantoren in heel
Nederland, heeft vandaag bekendgemaakt dat zij voornemens is Optimix Vermogensbeheer
NV over te nemen. De overname van de vermogensbeheerder betekent een uitbreiding van
het huidige producten- en dienstenpakket voor Handelsbanken-klanten in Nederland, waarin
vermogensbeheer tot op heden ontbrak. Optimix wordt een 100%-dochter van
Handelsbanken Nederland. Optimix, dat onder eigen merknaam blijft opereren, wordt
verantwoordelijk voor alle vermogensbeheeractiviteiten van Handelsbanken in Nederland.
Handelsbanken beschouwt Nederland als een van haar zes thuismarkten. Sinds 2013 laat
de bank in Nederland jaarlijks een sterke klantengroei zien, vooral in het segment dat
behoefte heeft aan gespecialiseerde vermogensbeheerdiensten. Met de overname van
Optimix, dat net als Handelsbanken gericht is op langdurige klantrelaties en een hoog
serviceniveau, kan Handelsbanken deze klantbehoefte beantwoorden.
Mikael Sørensen, CEO van Handelsbanken Nederland: “Door onze dienstverlening uit te
breiden met vermogensbeheer, willen wij de klanttevredenheid verder verbeteren en onze
klantrelaties versterken. Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit en betrokkenheid van de
medewerkers van Optimix. De organisatiecultuur, waar langdurige klantrelaties en
klanttevredenheid boven verkoopdoelstellingen gaan, past goed bij Handelsbanken en haar
klanten. Optimix heeft een consistente en robuuste benadering van vermogensbeheer, die
we samen verder gaan uitbouwen.”
Michel Alofs, directeur van Optimix: “De overname door Handelsbanken geeft ons het beste
van twee werelden: we worden onderdeel van één van de sterkste banken van Europa en
daarbinnen houden we een zelfstandige rol als vermogensbeheerorganisatie en blijft onze
organisatie intact. Het samengaan met Handelsbanken stelt ons in staat om antwoord te
geven op toekomstige uitdagingen op het gebied van IT en regelgeving en te investeren in
de uitbreiding van de dienstverlening die wij voor ogen hebben. Wij kijken vol vertrouwen en
enthousiasme uit naar deze nieuwe fase in onze ontwikkeling.”
De afronding van de transactie is onderhevig aan de goedkeuring door de
toezichthoudende instanties.

Over Optimix
Optimix is sinds 1983 actief als vermogensbeheerder voor een select aantal relaties waaraan
ze graag veel aandacht besteedt. Optimix beheert circa € 2 miljard voor haar cliënten, vooral
ondernemers, families en stichtingen. Optimix richt zich enkel en alleen op vermogensbeheer
met een zeer ervaren en professioneel beleggingsteam en is niet wars van uitgesproken
keuzes in haar beleggingsbeleid. Optimix heeft 35 medewerkers verdeeld over drie kantoren
in Amsterdam, Groningen en Vught. Voor meer informatie over Optimix, kijk op optimix.nl.
Over Handelsbanken
Handelsbanken, opgericht in 1871, is een internationale beursgenoteerde full-service bank
voor particulieren en bedrijven, actief in 25 landen. De bank heeft een sterk decentrale
organisatie, met een landelijke dekking van lokale bankkantoren in haar zes thuismarkten:
Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen en Nederland. De bank
kenmerkt zich door hechte en langdurige klantrelaties, een laag risicoprofiel, en het feit dat
nagenoeg alle besluiten, dicht bij de klant, op de lokale kantoren worden genomen. In
Nederland heeft Handelsbanken op dit moment 23 kantoren en 223 medewerkers. Voor
meer informatie over Handelsbanken, kijk op handelsbanken.nl.
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