Sienna Investment Managers kondigt de overname aan van Acofi Gestion
Acofi Gestion wordt Sienna Private Credit
Acofi Gestion wordt Sienna Private Credit, de gespecialiseerde tak van Sienna Investment Managers voor alternatieve
financiering van reële activa, zowel particuliere bedrijfsschulden als financiering van vastgoed en de energietransitie.
Sinds 2012 ontwikkelt Sienna Private Credit een breed gamma aan kredietfondsen. Momenteel beheert het een twintigtal fondsen,
toegespitst op verschillende thema's. De onderneming heeft een ambitieus duurzaamheidstraject ingezet met de recente
oprichting van verschillende fondsen met een hoge ESG-impact.
Voor Sienna Investment Managers ligt deze nieuwe stap in lijn met haar ambitie om een Europese leider te worden in het beheer
van alternatieve en reële activa. Dankzij de ervaring van Acofi’s gerenommeerd team kan Sienna Investment Managers haar
bestaande aanbod in een snelgroeiende activaklasse vervolledigen.
Sienna Private Credit zal profiteren van de synergieën die door het Sienna platform zijn ontstaan, in het bijzonder op het vlak
van marketing van cross-sector aanbiedingen en operationele diensten, alsmede van het complementaire karakter van de
cliëntennetwerken van de andere takken van Sienna Investment Managers.
De organisatie van Sienna Private Credit wordt niet beïnvloed door de wijziging van hoofdaandeelhouder.
Dankzij haar solide basis heeft de onderneming haar middelen versterkt om innovatieve beleggingsoplossingen voor haar
institutionele cliënten uit te werken en te beheren.

Thibault de Saint Priest, voorzitter van de Raad van Bestuur van Sienna Private Credit, zegt: « Private schuld is nu een algemeen erkende
activaklasse in de wereld van beleggingen en zal een steeds groter deel gaan uitmaken van de allocaties van zowel institutionele als particuliere
beleggers. De integratie in Sienna Investment Managers vormt een krachtige motor voor de versnelling van onze initiatieven op het
Europese vasteland ».
Pedro-Antonio Arias, CEO van Sienna Investment Managers, voegt hieraan toe: « De overname van Acofi Gestion stelt ons in staat onze
capaciteit op het gebied van vermogensbeheer in Frankrijk op de private markten te vergroten, en dit bovendien met een erkende speler met wie
wij gemeenschappelijke waarden delen ».

Over Sienna Private Credit
Sienna Private Credit ontwikkelt beleggingsproducten en -oplossingen die voldoen aan de behoeften van grote institutionele
beleggers. Haar activiteiten zijn toegespitst op vastgoed en directe kredietverlening aan de economie en bestrijken, met
2,5 miljard euro aan activa onder beheer, vier hoofdthema's: bedrijfsvastgoed, energie-infrastructuur, gespecialiseerde industriële
financiering en de publieke sector. Sienna Private Credit 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 100%-dochteronderneming van GBL, is aanwezig
in zeven landen, met vestigingen in Luxemburg, Londen, Parijs, Hamburg, Amsterdam, Madrid en Seoel. Sienna beheert
9,8 miljard euro (per eind december 2021, waarvan 3,2 miljard euro in permanent kapitaal of NAW) 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 kondigde onlangs de overname aan van MH GA
van Malakoff Humanis en de oprichting van een strategisch partnerschap met deze laatste.
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 december 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

Contact
Fargo (France): Féten Ben Hariz - fbenhariz@fargo.agency
Maitland (UK): Finlay Donaldson - fdonaldson@maitland.co.uk
Red Robin (DE): Elena Ekkert - ekkert@red-robin.de
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