Persbericht
Robeco en i-PensionSolutions bundelen krachten
Rotterdam/Utrecht, 30 juni 2015 – Stichting Premiepensioeninstelling Robeco (“Robeco PPI”) en Stichting
International Pension Solutions ("i-PensionSolutions”) maken vandaag bekend dat zij het voornemen hebben om met
een fusie de wederzijdse krachten te bundelen. Robeco PPI en i-PensionSolutions verwachten nog enkele maanden
nodig te hebben om te komen tot een definitieve fusieovereenkomst.
De fusie brengt de activiteiten van beide premiepensioeninstellingen (“PPI”) samen waarbij de betrokken partijen de
onderscheidende kracht van hun kernactiviteiten bijeenbrengen in een hoogwaardige en onderscheidende
totaaloplossing voor bedrijven. Robeco levert oplossingen voor het vermogensbeheer en is verantwoordelijk voor
haar klantrelaties. i-PensionSolutions biedt een best in class operationele dienstverlening inclusief de pensioen- en
verzekeringsadministratie. Dit doet zij in samenwerking met partner Inadmin, onderdeel van APG.
De nieuwe combinatie biedt naar verwachting aan bestaande en nieuwe klanten van Robeco belangrijke nieuwe
mogelijkheden op het gebied van onder meer pensioencommunicatie en verzekeringen. Als gevolg van de fusie
zullen de bestaande overeenkomsten met klanten van de Robeco PPI van rechtswege worden overgezet en
ongewijzigd worden voortgezet.
Robeco PPI, opgezet door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco), behoort met 13.000 deelnemers
en een pensioenvermogen van EUR 225 miljoen per eind 2014 tot de grootste PPI’s in Nederland. De strategie van
Robeco voor de komende jaren is gericht op het versnellen van groei. Robeco verwacht in Europa verder te kunnen
groeien in de pensioenmarkt en actief mee vorm te geven aan toekomstbestendige pensioenoplossingen voor sociale
partners in de snel veranderende Nederlandse en grensoverschrijdende Europese pensioenmarkt.
i-PensionSolutions is de eerste onafhankelijke ‘geheel open’ PPI in Nederland. i-PensionSolutions biedt een
transparante, kostenefficiënte en schaalbare pensioenuitvoering voor bedrijven, met een focus op de belangen van
haar deelnemers. i-PensionSolutions heeft als doel om met haar samenwerkende vermogensbeheerders en
verzekeraars een leidende pensioenuitvoerder in Nederland en Europa te zijn.
Tom Steenkamp, Voorzitter Robeco PPI: "De laatste jaren is als gevolg van de behoefte aan beheersbare
pensioenlasten bij bedrijven een toenemende belangstelling ontstaan voor DC-oplossingen. Deze trend zal de
komende jaren fors doorzetten. Door samenwerking met i-PensionSolutions en haar partners en inbreng van
Robeco’s langjarige ervaring op het terrein van life cycle beleggen en optimaal risicobeheer wordt grotere
schaalbaarheid en synergie bereikt. Op deze wijze bieden wij klanten en prospects kwalitatief hoogstaande en
toekomstbestendige pensioenoplossingen."
Ronald Ketellapper, Voorzitter i-PensionSolutions: "Wij geloven in een sterke groei van de DC-markt, in Nederland en
in Europa. Wij delen deze overtuiging met Robeco en zien een sterke strategische fit. Met het toetreden van Robeco
tot ons open platform versterken wij de dienstverlening aan deelnemers en werkgevers. Verder zien wij ernaar uit ook
met Robeco als een van onze vermogensbeheerders te kunnen samenwerken."
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Over i-PensionSolutions
i-PensionSolutions is een premiepensioeninstelling, opgezet in 2014. i-PensionSolutions is een onafhankelijke stichting. i-PensionSolutions werkt met
een open architectuur pensioenplatform waarop zij in samenwerking met haar partner vermogensbeheerders en verzekeraars, geïntegreerde
pensioenuitvoering aanbiedt aan werkgevers. Op het platform opereren specialisten op het gebied van operationele uitvoering, pensioen en
verzekeringsadministratie, compliance, legal advice, custody, IT, tax advice en deelnemerscommunicatie.
Meer informatie is te vinden op www.i-pensionsolutions.com.
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 31 maart 2015 had Robeco EUR 281 miljard 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.

