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Exclusieve onderhandelingen voor de overname van Acofi door  
Sienna Investment Managers 

Sienna Investment Managers ("Sienna") en Acofi Gestion kondigen vandaag aan dat zij exclusieve onderhandelingen zijn 
aangegaan met het oog op de overname van Acofi van bepaalde van haar huidige aandeelhouders (Groupe La Française en niet-
uitvoerende partners).  Na deze transactie zal Sienna de enige controlerende aandeelhouder van Acofi zijn, naast haar partners. 

Acofi zou Sienna Investment Managers een erkende knowhow bezorgen inzake de financiering van reële activa, met name op het 
gebied van private schuld voor ondernemingen, vastgoed en hernieuwbare energie, en tegelijk profiteren van de synergiën in 
verband met de Europese verankering van Sienna Investment Managers en de steun van GBL als strategische sponsor.  

Voor Sienna Investment Managers, dat reeds actief is met name in vastgoed en private equity (rechtstreeks en via dakfondsen) 
en in liquide beheer (onder voorbehoud van de voltooiing van de overname van MH GA), zou deze nieuwe overname volledig 
in overeenstemming zijn met haar strategie om een Europese leider in alternatief beleggingsbeheer uit te bouwen, waardoor zij 
haar bestaande aanbod in een snelgroeiende activaklasse kan aanvullen. 

Volgens Thibault de Saint Priest, CEO van Acofi: "Het vooruitzicht om toe te treden tot het multi-strategische platform van Sienna, met 
haar krachtige dynamiek en grote ambitie, is zeer opwindend. Deze nieuwe fase in de ontwikkeling van Acofi zal haar team in staat stellen haar 
aanbod van private schuldfondsen uit te breiden en tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening aan de beleggers verder te verbeteren, 
waardoor de reeds verrichte werkzaamheden op het gebied van de directe financiering van de economie worden uitgebreid. Voortbouwend op 
de sterke complementariteit van de teams van Sienna en Acofi, die sterke gemeenschappelijke waarden delen, willen de Managers van Acofi 
hun deskundigheid en engagement inzetten voor het welslagen van het businessplan van Sienna.”  

Volgens Pedro-Antonio Arias, CEO van Sienna Investment Managers: "Wij zijn reeds bezig met het samenbrengen van 
vermogensbeheerders met expertise op andere gebieden, en wij zullen aantonen onze integratiecapaciteit in dienst van een wereldwijd 
alternatief platform, dat blootstelling biedt aan aantrekkelijke activaklassen in de vorm en de structuur waarnaar beleggers op zoek zijn.” 

Over Acofi Gestion  

Acofi Gestion ontwikkelt beleggingsproducten en -oplossingen die beantwoorden aan de verwachtingen van grote institutionele 
beleggers. Haar initiatieven zijn voornamelijk gericht op reële activa en directe leningen aan de economie en bestrijken, met 2,4 
miljard euro aan activa onder beheer, vier hoofdthema's: bedrijfsvastgoed, infrastructuur in de energiesector, gespecialiseerde 
financiering voor industriële ondernemingen en de publieke sector. Acofi Gestion is een AIFM-beheermaatschappij die sinds 1997 
door de AMF is erkend. 

 
www.acofi.com  
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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 2,9 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. Sienna heeft onlangs aangekondigd dat zij exclusieve 
onderhandelingen is begonnen met Malakoff Humanis over een strategisch partnerschap dat onder meer zou resulteren in de 
verwerving van een meerderheidsaandeel in haar beheermaatschappij MH GA. 

 
www.sienna-im.com 

 

Over GBL 

Groep Brussel Lambert (“GBL") is een gevestigde investeringsholding, met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, een 
netto-actiefwaarde van 22,5 miljard euro en een beurskapitalisatie van 15,3 miljard euro eind september 2021. GBL is een 
toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en 
ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. Als verantwoordelijke onderneming en belegger is GBL van oordeel dat  
ESG-factoren onlosmakelijk verbonden zijn met waardecreatie. 

GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit met beursgenoteerde en private activa alsook alternatieve 
beleggingen (door Sienna Investment Managers, het platform voor alternatieve activa van de groep) aan te houden, bestaande uit 
ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot 
waardecreatie.  

In lijn met haar bestaansreden “Delivering meaningful growth", beoogt GBL haar aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te 
bieden door de toename van haar netto-actiefwaarde, een duurzaam dividend en eigen aandelen inkopen. 

GBL is genoteerd op de beurs van Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de  
BEL20-index 
 

www.gbl.be/nl 

 

Contacts  

Voor Sienna Investment Managers / DGM, Olivier Labesse en Hugues Schmitt 
h.schmitt@dgm-conseil.fr ; ol@dgm-conseil.fr 
Pour Acofi Gestion / Agence FARGO, Féten Ben Hariz en Hana Ditta 
fbenhariz@fargo.agency ; hditta@fargo.agency      
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