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Millenium Associates breidt haar mondiale dekking verder uit met de 
benoeming van een Nederlands adviseur 
 

MilleniumAssociates AG, de in Zwitserland gevestigde, onafhankelijke M&A-adviseur voor de 
mondiale vermogensbeheerbranche, heeft de heer Chris Bierman aangesteld als lid van 
haar Mondiale Adviesraad. Hij zal zich voegen bij de andere eminente vertegenwoordigers 
uit de financiële sector in de Mondiale Adviesraad en zal bijdragen aan haar wereldwijde 
dekking door de expertise van MilleniumAssociates ten aanzien van de Nederlandse markten 
te versterken.  

De heer Bierman was eerder gedurende vier jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Bank Labouchere N.V. in Nederland. Hij heeft daarvoor verschillende functies in de 
financiële sector bekleed, waaronder die van Chief Executive Officer van Swiss Corporation 
Nederland N.V. en hoofd van de afdeling geld- en kapitaalmarkt bij de Banque de Suez 
Nederland N.V. 

Ray Soudah, oprichter van MilleniumAssociates, verwelkomde deze belangrijke ontwikkeling 
en voegde er het volgende aan toe: 

“De vermogensbeheerbranche in Europa en de Verenigde Staten is aan uiterst belangrijke 
veranderingen onderhevig en ik verwacht talrijke fusies en overnames in de komende jaren 
als deze zeer gefragmenteerde markt zich richt op betere beleggingsresultaten en 
dienstverlening aan de cliënten. De ervaring en kennis van Chris Bierman ten aanzien van 
Nederlandse en internationale kapitaal- en beleggingsmarkten zal van grote waarde zijn bij 
de expansie van de dekking van MilleniumAssociates aldaar.” 
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Note to Editors 
 

Millenium Associates AG is gevestigd in Zwitserland, het hart van de 
vermogensbeheerbranche. Het bedrijf is gespecialiseerd in advisering bij Mergers & 
Acquisitions en strategi-sche adviezen, met als zwaartepunt de sectoren Private Banking, 
“family office”, vermogens- en fondsbeheer en andere zaken in de sector vermogensbeheer, 
waaronder levensverzekeringen. Millenium Associates is geen onderdeel van een 
geïntegreerde inves-teringsbank en bevindt zich daarom in de unieke positie dat zij haar 
cliënten een onafhankelijk, door geen enkel belangenconflict beïnvloed, advies kan geven 
dat gericht is op een maximalisatie van de aandeelhouderswaarde voor haar cliënten. 
 

Leden van het team van ervaren specialisten hebben in het verleden, naast verschillende 
andere belangrijke transacties, de acquisitie van Global Asset Management, met een 
beheerd vermogen van ca. 20 miljard Zwitserse Franken, door UBS AG, uitgevoerd, en aan 
de acquisitie van Brinson Partners door de voormalige Zwitserse vereniging van banken 
deelgenomen. In het vierde kwartaal van 2000 stond Millenium Associates de Credit Suisse 
met advies ter zijde bij de acquisitie van JO Hambro Investment Management, een 
eersteklas Brits beleggings- en Hedge-fondsbeheerder voor zeer vermogende privé-
beleggers, met een beheerd cliëntenvermogen van ca. 4 miljard Zwitserse franken. In het 
marktsegment “Family Office” was Millenium Associates medio 2001 als adviseur betrokken 
bij de transactie tussen Frye-Louis Capital Management Inc., Chicago, en de Credit 
Suisse in Zwitserland, die resulteerde in de acquisitie door de laatstgenoemde van een 
strategisch platform in de Verenigde Staten voor zaken met vermogende privé-cliënten 
alsmede overeenkomstige cliëntenportfolio’s ter waarde van 2,5 miljard Zwitserse franken.  

 

Op dit moment is het toegewijde team van specialisten actief in talrijke M & A-
adviesprojecten in de sector vermogensbeheer en het ondersteunt daarbij cliënten met 
wereldwijde expansiestrategieën, alsmede cliënten die willen vaststellen wat hun ideale, 
strategische opties zijn, zoals partnerships of samenwerkingsverbanden. Het bedrijf heeft 
kort geleden meegedeeld, dat het minstens één procent van de jaarlijkse brutowinst aan 
goede doelen wil schenken.  

 

Voor meer informatie kunt u bellen met: 

Ray Soudah, oprichter. 

Millenium Associates AG 

Tel: +41 41 720 47 47 

Of bezoek onze website: www.milleniumassociates.com 
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