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FundShare neemt fonds- en vermogensbeheer activiteiten Robein over
Amsterdam, 12 oktober 2020 - FundShare Fund Management B.V (“FundShare”) heeft per 1 oktober
2020 de fonds- en vermogensbeheer activiteiten van Robein Leven N.V. overgenomen. De activiteiten
worden voortgezet onder de naam InDelta. De overname past binnen de plannen van FundShare om haar
dienstverlening de komende jaren verder uit te breiden.
Een belangrijk onderdeel van de overname zijn de Robein Indexfondsen (UCITS) die eerder in 2012 door
fintech Ohpen zijn geïntroduceerd. Duizenden beleggers hebben in de afgelopen jaren ervaren hoe met
de gelijk-gewogen indexfondsen op een eenvoudige wijze vermogen kan worden opgebouwd. Het
beheerd vermogen van FundShare stijgt door de overname met ongeveer 100 miljoen euro.
Adam Rose, CEO FundShare: “Wij zijn verheugd met deze transactie. De propositie van Robein is uniek in
Nederland en sluit naadloos aan op onze structuur. Daarbij is dit een belangrijke stap binnen onze
groeiambitie en bieden deze activiteiten veel potentieel voor toekomstige expansie”.
Om continuïteit van de dienstverlening aan klanten en de filosofie van de indexfondsen te waarborgen
treden alle kernteamleden van Robein in dienst bij FundShare.
Matthijs Vernooij, tot 1 oktober directeur bij Robein en per 1 oktober in dienst bij FundShare: “Onze
ambitie om meer beleggers te overtuigen reikte verder dan de strategie van de Robein Groep waarin het
levensbedrijf altijd een leidende rol heeft gespeeld. Wij hebben in de loop der jaren steeds bevestiging
gekregen van onze filosofie: geloof in de potentie van de financiële markten op de lange termijn en beleg
gespreid in alle rust tegen lage kosten”. Matthijs Vernooij: FundShare is overtuigd van deze filosofie én wil
groeien. FundShare is al vanaf 2012 een betrouwbare partner van Ohpen en daarna Robein. Samen
worden nu de krachten en ervaringen gebundeld voor verdere ontwikkeling en groei van de aan het fonds
gekoppelde vermogensbeheer activiteiten”.
Sinds de oprichting in 2006 heeft FundShare expertise opgedaan in regulier fondsbeheer,
vermogensbeheer, beheer van (erkende) geldmarktfondsen en (algoritmische) handelsactiviteiten. De
focus op het bieden van toegevoegde waarde voor klanten, mogelijk gemaakt door eigen ontwikkelde
administratieve en handelssoftware, heeft geleid tot een efficiënte en transparante kostenstructuur.
Adam Rose: “Door deze structuur en systemen zijn wij direct in staat optimalisaties voor klanten te
realiseren. Denk bijvoorbeeld aan verdere kostenverlagingen of het reduceren van dividendlekkage. De
indexfondsen zijn uitermate geschikt voor het opbouwen van aanvullend pensioen. Het op termijn
aanbieden van geblokkeerde rekeningen (box 1) is, gegeven onze plannen, dan ook een logische volgende
stap ” aldus Adam Rose.
De overgenomen activiteiten van Robein worden door FundShare aangeboden onder de naam InDelta
(www.indelta.nl).
***

Over FundShare Fund Management B.V.
FundShare Fund Management B.V. (opgericht in 2006) is een fondsbeheerder, die met haar fondsen valt
onder zowel het ICBE (UCITS) als het AIFMD regime. FundShare beheert 23 beleggingsfondsen met een
totaal belegde waarde van ruim 400 miljoen euro. Ongeveer 2000 beleggers worden dagelijks door
FundShare bediend. Meer informatie over FundShare zie: www.fundshare.nl. Meer informatie over
InDelta: www.indelta.nl
Over Robein Leven N.V.
Robein Leven N.V. (1981) is een levensverzekeraar en gespecialiseerd in producten voor
oudedagsvoorziening en gouden handdrukken (Box 1). Robein is in het verleden meermaals uitgeroepen
tot de best gewaardeerde levensverzekeraar van Nederland. Sinds 2019 is Robein onderdeel van
Monument Re Limited uit Bermuda. Meer informatie over Robein zie: www.robein.nl.
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