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Rorento naamswijziging 
 
Rotterdam, 29 oktober 2015 – Robeco Groep N.V. kondigt aan dat per 1 november 2015 Rorento onder een nieuwe naam 
verder zal gaan. Het fonds, dat een van de oudste Nederlandse vastrentende fondsen is, heet voortaan Robeco Global Total 
Return Bond Fund. 
 
Met de naamswijziging is het fonds internationaal beter herkenbaar. Ter ere van de naamswijziging, en ter afsluiting van het 
40-jarige jubileumjaar van het obligatiefonds, luidt het beleggingsteam van het Robeco Global Total Return Bond Fund op 
donderdag 29 oktober de gong aan Beursplein 5. 
 
Kommer van Trigt, Portfolio Manager en hoofd van het Global Fixed Income Macro team bij Robeco: “Wij zijn verheugd het 
jubileumjaar te mogen afsluiten met een nieuwe naam, die zal bijdragen aan een betere herkenbaarheid en toegankelijkheid 
van het fonds voor beleggers wereldwijd. En hoewel onze naam verandert, wijzigt er verder niets. Ons beleggingsbeleid blijft 
intact.” 
 
Het Robeco Global Total Return Bond Fund is Robeco’s oudste obligatiefonds. Het fonds belegt wereldwijd in overheids- en 
bedrijfsobligaties en speelt actief in op rente- en valutaontwikkelingen. In oktober 2015 bedraagt het fondsvermogen ruim 
EUR 1.8 mrd.  
 
 
*een risicoindicator met score 3 (downloaden van: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/downloadbestanden-
informatieverstrekking/risicometer-ebi-downloadbestanden) 
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Over Robeco Groep 

Robeco is een middelgrote wereldwijde vermogensbeheerder. Het bedrijf biedt, via een breed aanbod aan strategieën, een mix aan beleggingsoplossingen aan institutionele en 

particuliere beleggers overal ter wereld. Op 30 juni 2015 had Robeco EUR 273 aan vermogen onder beheer, waarvan 47% afkomstig is van institutionele partijen. In 2014 boekte 

Robeco een nettowinst van EUR 228 miljoen. 

Het hoofdkantoor van Robeco staat in Rotterdam. Robeco telt 1.218 werknemers in 15 landen (eind 2014). Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in Europa, de VS en Azië, en 

een groeiende aanwezigheid in de belangrijkste opkomende markten, zoals Azië, India en Latijns-Amerika. 

Robeco is in 1929 in Nederland opgericht als Rotterdamsch Beleggings Consortium. Tegenwoordig is Robeco het expertisecentrum voor vermogensbeheer voor ORIX Corporation, 

Robeco's meerderheidsaandeelhouder gevestigd in Tokio, Japan. De volgende dochterondernemingen en joint ventures zijn onderdeel van de Robeco Groep: Robeco Investment 

Management, Corestone Investment Management, Harbor Capital Advisors, Transtrend, RobecoSAM en Canara Robeco Asset Management Company. Meer informatie is te vinden 

op www.robeco.com 
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