PERSMEDEDELING
FIDEURAM BANK LUXEMBURG NEEMT
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST OVER





De Europese Centrale Bank, de Commission de Surveillance du Secteur
Financier en het Commissariat aux Assurances hebben hun goedkeuring
verleend aan de overname van Compagnie de Banque Privée Quilvest (CBPQ)
door Fideuram Bank Luxembourg
Fideuram Bank Luxembourg heeft de slotakte met CBPQ ondertekend om de
overname van 100% van CBPQ te formaliseren.
Als onderdeel van de transactie zal Fideuram - ISPB haar Luxemburgse privatebankingdochter Fideuram Bank Luxembourg fuseren met CBPQ, waardoor haar
positie op de Luxemburgse private-bankingmarkt wordt versterkt

Milaan, Luxemburg, 1 juli 2022 - Na het groene licht te hebben gekregen van de Europese Centrale
Bank (ECB), de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en het Commissariat aux
Assurances (CAA), heeft Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, via haar Luxemburgse
dochteronderneming Fideuram Bank Luxembourg, op 30 juni 2022 de overeenkomst met
Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (CBPQ) ondertekend om de overname van 100% van
CBPQ te formaliseren.
De transactie zal de gecombineerde entiteit in staat stellen haar ondersteuning van Italiaanse en
buitenlandse High Net Worth Individuals (HNWI) cliënten, naast Luxemburgse cliënten, te versterken
door de toevoeging van een managementteam met sterke vaardigheden in het verlenen van
private banking diensten aan internationale cliënten.
CBPQ, dat ongeveer 140 werknemers telt, bedient een sterke basis van Europese en niet-Europese
HNWI-cliënten en heeft ongeveer 8 miljard euro aan activa onder beheer (inclusief leningen).
De overname van CBPQ creëert een bijkomende activiteit in de Europese Unie, naast Reyl & Cie in
Zwitserland, die zich richt op internationale en Europese cliënten, en zal FISPB in staat stellen
internationale private banking-activiteiten te ontwikkelen in veelbelovende groeigebieden, met
name in Luxemburg en België.
Fideuram - ISPB werd bijgestaan door Pedersoli voor juridisch advies, door PwC, CM Law en Winston
& Strawn voor het uitvoeren van de due diligence en door PwC Strategy& voor strategisch advies.
Quilvest Wealth Management werd bijgestaan door JP Morgan1 als financieel adviseur en Clifford
Chance voor juridisch advies. PwC Luxemburg verleende vendor due diligence-diensten.
***
Over Fideuram - ISPB
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking is gevestigd in Milaan en is de grootste private bank van Italië. Het is een
belangrijke dochteronderneming van de Intesa Sanpaolo-groep, die alle activiteiten van de groep op het gebied van private
banking controleert. Op 31 maart 2022 had Fideuram - ISPB 6.575 private bankiers, een beheerd vermogen van 332,1
miljard EUR en netto deposito's van meer dan 3,9 miljard EUR.
1

J.P. Morgan Securities plc ("JP Morgan") treedt op als exclusief financieel adviseur voor Quilvest Wealth Management
in verband met de Overname.

Over CBPQ
CBP Quilvest S.A., opgericht in 2007, is een onafhankelijke private bank met zetel in Luxemburg en kantoren in België
(Brussel en Gent). CBPQ verleent private banking- en custodian-diensten aan vermogende particuliere klanten en aan
institutionele klanten. Op 31 december 2021 had de bank ongeveer 8 miljard EUR aan activa onder beheer (inclusief
leningen) en ongeveer 140 personeelsleden in dienst.
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