PERSBERICHT

Gilissen opent Groningse vestiging
Amsterdam, 27 februari 2014 (08.00 uur) – Private bank Theodoor Gilissen zet in op
groei en opent maandag 3 maart aanstaande een kantoor in Groningen. Een team
onder leiding van Peter van der Meer gaat vanaf de Verlengde Hereweg 174 (Villa
Hilghestede) vermogende relaties in de noordelijke provincies ondersteunen met
beleggingsadvies en vermogensbeheer.
Bestuursvoorzitter Tanja Nagel: ‘Wij zijn een compacte bank waar alles draait om een zo persoonlijk
mogelijke benadering rondom het beleggen van vermogen. Daar hoort een gevoel van nabijheid bij. Dat
merken wij in onze thuisbasis Amsterdam, waar wij al meer dan 130 jaar actief zijn. Maar ook bij de
kantoren Eindhoven en Rotterdam heeft dit bijgedragen aan cliënttevredenheid en de groei van het
aantal relaties. Met de opening van kantoor Groningen willen wij beter in het vizier komen van
vermogenden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe; zowel bestaande cliënten als nieuwe
relaties. Wij onderkennen het potentieel van deze markt.’
Peter van der Meer gaat samen met Richard Janssen en Mark Severien de noordelijke provincies
bedienen. Van der Meer: ‘Wij zijn hier bekend met de mensen, lokale gebruiken en behoeften. Er is
ruimte voor een bank als Gilissen. Haar persoonlijke aanpak past ook goed bij onze manier van werken.
Wij zijn daarom verheugd om deze nieuwe stap te maken.’
Peter van der Meer was eerder directeur Beleggen Private Banking bij ABN Amro MeesPierson Groningen.
Ook Janssen en Severien waren hier werkzaam. Sinds 1 februari zijn zij in dienst bij Theodoor Gilissen.
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THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V.
Theodoor Gilissen is een private bank met dienstverlening op het gebied van beleggen (beleggingsadvies en vermogensbeheer),
financiële planning en financieren. Zij bedient vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen, verenigingen, religieuze
instellingen en pensioenfondsen. Voor zelfstandige vermogensbeheerders treedt Theodoor Gilissen op als depotbank. De bank heeft
vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en per heden ook in Groningen. Theodoor Gilissen is een zelfstandig onderdeel
van KBL European Private Bankers, een netwerk van Europese private banks.
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