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UBP breidt mogelijkheden in Azië uit met nieuwe Chinese onderneming in 
vermogensbeheer  
 
 
Genève, 14 januari 2015 
 
Union Bancaire Privée, UBP SA (“UBP”), heeft aangekondigd dat zij een overeenkomst tot samenwerking is 
aangegaan met een toonaangevend team voor vermogensbeheer om haar mogelijkheden in Azië te 
verruimen. Daartoe werd in Shanghai een nieuwe onderneming opgericht onder de naam ”UBP Investment 
Management (Shanghai) Limited”.  
 
Mr. Hong Chen, een toonaangevende figuur in de wereld van het vermogensbeheer in China en in zijn 
meest recente functie Chief Investment Officer (CIO) bij HFT Investment Management, wordt de CIO van de 
nieuwe onderneming. Die laatste wil aan binnenlandse en internationale beleggers ‘best in class’ Chinese 
aandelen en vastrentende beleggingsoplossingen aanbieden. Met meer dan 15 jaar ervaring in het beheer 
van Chinese aandelen kan Mr. Chen bogen op een staat van dienst die tot de meest gereputeerde op dit 
gebied behoort 
 
Nicolas Faller, CEO van UBP’s afdeling Institutionele Klanten, zei: “We zijn zeer blij dat we de oprichting van 
deze nieuwe onderneming kunnen aankondigen. Het geeft aan dat we in staat zijn om samen te werken met 
de beste vermogensbeheerders zodat we onze klanten beleggingsoplossingen van topkwaliteit kunnen 
bieden. Mr. Hong Chen vond in UBP een solide internationale businesspartner en we zijn ervan overtuigd 
dat ons wereldwijde klantennetwerk op zijn beurt sterk zal kunnen profiteren van zijn verregaande 
deskundigheid." 
 
De nieuwe onderneming getuigt van UBP’s blijvende ambitie om haar beleggingsmogelijkheden selectief uit 
te bouwen op terreinen waar een aanzienlijke meerwaarde voor de klanten kan worden gerealiseerd door 
hen de beste beleggingsoplossingen op de markt aan te bieden. 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Bernard Schuster, hoofd Communications, tel. +41 58 819 24 70, e-mail bsc@ubp.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over Union Bancaire Privée (UBP) 
UBP is een van de grootste Zwitserse private banken en een van de best gekapitaliseerde banken, met een Tier 1 ratio van 28%. De bank is 
gespecialiseerd in vermogensbeheer voor privé- en institutionele klanten. UBP heeft haar hoofdkantoor in Genève en stelt ongeveer 1.350 mensen tewerk 
in een twintigtal vestigingen over de hele wereld. Ze beheerde activa ter waarde van CHF 95 miljard (EUR 78 miljard) op 30 juni 2014. 
www.ubp.com  

 


