Exclusieve onderhandelingen tussen Sienna en Malakoff Humanis

Sienna Investment Managers en Malakoff Humanis starten exclusieve
onderhandelingen om een strategisch partnerschap uit te bouwen.
Malakoff Humanis en Sienna Investment Managers (het vroegere Sienna Capital) kondigen aan dat zij exclusieve
onderhandelingen zijn gestart met het oog op het realiseren van een strategisch partnerschap op lange termijn in de sector van
pensioensparen en spaarbedrijven voor werknemers. Zij hebben de gezamenlijke ambitie om een leider op het gebied van sparen
te creëren in Frankrijk.
Via een partnerschap met Sienna wil Malakoff Humanis haar activiteit van pensioensparen en spaarbedrijf voor werknemers
verder ontwikkelen en haar expertise op het gebied van vermogensbeheer versterken. Het doel is om beter te voldoen aan de
verwachtingen van haar klanten en om zich te positioneren als een leider in deze snelgroeiende markt.
Voor Sienna Investment Managers past deze innovatieve samenwerking perfect in haar evolutie op het gebied van
vermogensbeheer, dit met het oog op de voortzetting van haar groei- en consolidatiestrategie in de sector. Het innovatieve
partnerschap bevat een industriële component om de distributie van de spaaractiviteit van Malakoff Humanis te versnellen, als
ook een meerderheidsaandeel in MH GA (de vermogensbeheerder van de groep met 20 miljard euro activa onder beheer).
Deze transactie is onderworpen aan voorafgaande raadpleging van de vertegenwoordigers van het personeel en aan
voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteiten.

Over Malakoff Humanis
Malakoff Humanis is een coöperatieve verzekeringsgroep zonder winstoogmerk, gebaseerd op gelijkwaardigheid, en marktleider
op het gebied van collectieve ziekte- en welzijnsverzekeringen, met bijna 7 miljard euro eigen vermogen, meer dan 400.000
zakelijke klanten en 10 miljoen verzekerde en begunstigde personen.
In het kader van het beheer van het aanvullend pensioenstelsel van Agirc-Arrco betaalt de Groep 38,3 miljard euro aan
uitkeringen aan 6 miljoen begunstigden en int de Groep bijdragen van 600.000 ondernemingen en 6 miljoen premiebetalers.
Malakoff Humanis stelt haar rendement ten dienste van het maatschappelijk nut en besteedt elk jaar meer dan 160 miljoen euro
aan de ondersteuning van mensen in sociaal kwetsbare situaties.
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Over Sienna Investment Managers
Sienna Investment Managers, een platform voor alternatieve beleggingen en reële activa en 100%-dochteronderneming van GBL,
is aanwezig in Luxemburg, Londen en, vanaf de lente van 2021, in Parijs, Hamburg, Amsterdam, Madrid en Seoel. Sienna heeft
onlangs L'Etoile Properties overgenomen, een asset manager gespecialiseerd in vastgoed.
Sienna beheert 10 miljard euro (waarvan 2,7 miljard euro in permanent kapitaal of netto-actiefwaarde) voor rekening van haar
aandeelhouder GBL en van internationale cliënten, voornamelijk via vastgoedactiva, beleggingen in private marktfondsen en
rechtstreekse deelnemingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen.
www.sienna-im.com

Over GBL
Groep Brussel Lambert (“GBL”) is een gerenommeerde investeringsholding met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar,
een netto-actiefwaarde van 23 miljard euro en een beurswaarde van 15 miljard euro per eind juni 2021. GBL is een toonaangevende
investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en ondersteunende familiale
aandeelhoudersbasis. GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit aan te houden, bestaande uit
ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot
waardecreatie. GBL beoogt haar aandeelhouders aantrekkelijke rendementen te bieden door een duurzaam dividend te
combineren met een toename van de netto-actiefwaarde.
GBL is genoteerd op de beurs van Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de
BEL20-index.
https://www.gbl.be/nl

Contact
Voor Sienna Investment Managers / DGM, Olivier Labesse en Hugues Schmitt
ol@dgm-conseil.fr; h.schmitt@dgm-conseil.fr
Voor Malakoff Humanis / Stéphane Dupont +33 (0)6 08 90 22 47
stephane.dupont@malakoffhumanis.com

Persbericht 5 oktober 2021 // Pagina 2 / 2

