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Roderick Munsters vertrekt bij Robeco
Rotterdam, 8 september 2015 – Robeco Group N.V. kondigt het vertrek aan van Roderick Munsters, die zal terugtreden als
Chief Executive Officer en lid van de Management Board. De heer Munsters blijft aan totdat een soepele overgang naar zijn
opvolger is afgerond.
Roderick Munsters zegt: “We zijn nu twee jaar na de overname door onze nieuwe aandeelhouder. Robeco staat er goed voor
met solide financiële prestaties en een sterke lange-termijn strategie. Daarom is dit voor mij een natuurlijk moment om mijn
verantwoordelijkheden over te dragen aan nieuw leiderschap. Hoewel ik nog een paar maanden bij het bedrijf zal blijven om
een naadloze overgang te garanderen, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om al mijn collega's te bedanken voor
de succesvolle samenwerking en de goede resultaten voor onze klanten gedurende de afgelopen zes jaren.”
Dick Verbeek, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zegt: “We zijn Roderick dankbaar voor zijn inzet als CEO van
Robeco in de afgelopen zes jaar en voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de onderneming, waaronder het succesvolle
overgangsproces na de overname van een meerderheidsbelang in Robeco door ORIX. We wensen hem veel succes in het
realiseren van zijn professionele ambities.”
Makoto Inoue, President en Chief Executive Officer van ORIX Corporation en lid van Robeco’s Raad van Commissarissen, zegt:
“Ik wil Roderick bedanken voor zijn bijdrage en de inzet die hij heeft getoond in het leiden van Robeco. Onder zijn leiding
heeft het bedrijf sterke resultaten laten zien en hij heeft een solide basis gelegd voor de toekomstige groei van Robeco.”
De Raad van Commissarissen zal in nauwe samenwerking met de aandeelhouders van Robeco in de nabije toekomst een
opvolger voor de heer Munsters benoemen. Hierover zal officiële aankondiging gedaan worden zodra dit proces, inclusief het
verkrijgen van alle benodigde wettelijke goedkeuringen, is voltooid.
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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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