PRESSEMEDDELSE

København, 30-05-2013

Formueplejekoncernen køber Alfred Berg Danmark
Formueplejekoncernens køb af 100 procent af aktierne i Alfred Berg Danmark betyder samtidig
indgåelse af et distributionspartnerskab med Alfred Berg Gruppen og dets moderselskab BNP
Paribas Investment Partners. Købet er betinget af endelig godkendelse af Finanstilsynet.
Samarbejde skaber værdi for kunderne
Niels B. Thuesen, administrerende direktør for Formuepleje Holding udtaler: ”Det er ambitionen, at
både kunder hos Formuepleje og Alfred Berg Danmark fremover vil blive tilbudt en stærk platform
og i sidste ende en bedre service. Partnerskabet med Alfred Berg Gruppen og BNP Paribas
Investment Partners betyder, at vi kan tilbyde vores kunder en bred vifte af investeringsprodukter
af international topkvalitet.”
Rigtig partner
Alfred Berg Gruppen og BNP Paribas Investment Partners understreger, at salget af den danske
enhed til Formuepleje betyder, at begge fastholder deres tilstedeværelse i Danmark.
Vincent Trouillard-Perrot, der er nordisk CEO for Alfred Berg Gruppen udtaler: ”Vores primære
fokus er at beskytte interesserne for de kunder, der har betroet deres midler til Alfred Berg
Danmark. Vi er overbeviste om, at denne handel vil være til fordel for vores eksisterende kunder,
der får adgang til en stærkere lokal forankring og en bredere service.”
Pascal Biville, formand for bestyrelsen i Alfred Berg Gruppen og viceadministrerende direktør hos
BNP Paribas Investment Partners udtaler: ”Vi forventer, at vi med Formueplejekoncernen som
partner kan fortsætte med at tilbyde en fuld palette af investeringsprodukter til danske investorer.
Desuden åbner partnerskabet for muligheden for et fremtidigt distributionssamarbejde af
investeringsprodukter fra Formuepleje Gruppen gennem BNP Paribas Investment Partners.
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Formueplejekoncernen består af Formuepleje Holding A/S, Formuepleje Management A/S og Formuepleje A/S,
Fondsmæglerselskab. Koncernen blev grundlagt i 1986 og er i dag Danmarks største uafhængige formueforvalter
og har op mod med cirka 30 milliarder kroner under forvaltning. Formuepleje har management- og
forvaltningsaftaler med otte uafhængige investeringsselskaber, en investeringsforening samt en række private
investorer, så samlet set varetager Formuepleje op mod 15.000 aktionærers interesser. Formuepleje har
hovedkontor i Aarhus og en afdeling i Hellerup. Læs mere på www.formuepleje.dk
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Bettina Sökare, Nordic Head of Communication & PR
tlf: +46 8 562 347 33 / Mail: bettina.sokare@alfredberg.com

Om Formueplejekoncernen. Formuepleje blev etableret i 1986 og er i dag Danmarks største
uafhængige og privatejede kapitalforvalter. Formuepleje tilbyder udelukkende værdiskabende
investeringer til kunderne, som stiftere og medarbejdere selv investerer i. Interessefællesskab med
kunderne og 100 procent åbenhed om risiko, omkostninger og afkast er Formueplejes
kerneværdier. Som en konsekvens heraf har Formuepleje ikke indtjening fra
værdipapirtransaktioner. Formueplejekoncernen består af to Fondsmæglerselskaber, Formuepleje
A/S og CPH Capital A/S samt administrationsselskabet Formuepleje Management A/S, der alle er
under tilsyn af Finanstilsynet. På baggrund af en kundekapital på godt 12 milliarder kroner forvaltes
i alt aktiver på mere end 30 milliarder kroner for godt 12.000 private kunder samt institutionelle
investorer i Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien.
Om Alfred Berg Danmark. Alfred Berg Danmark er 100 procent ejet af Alfred Berg Asset
Management AB – og består af Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S samt Alfred Berg Management
A/S (investeringsforvaltningsselskab). Alfred Berg Danmark forvalter og distribuerer en formue på
godt 8 milliarder kroner blandt andet for Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Se
www.alfredberg.com.
Om BNP Paribas Investment Partners. BNP Paribas Investment Partners er den sjette største
kapitalforvalter i Europa med en bred og velfunderet tilstedeværelse over hele verden. BNP Paribas
Investment Partners har mere end 3.700 milliarder kroner under forvaltning og beskæftiger 3.300
medarbejdere i 40 lande. BNP Paribas Investment Partners er bygget op med et globalt netværk af
investeringspartnere med i alt 60 investeringscentre og over cirka 750 investeringsspecialister. Se
www.bnpparibas-ip.com.
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