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Ackermans & van Haaren start samenwerking met 
Convergent Finance  
 
 
Convergent Finance LLP is een in Mumbai gevestigd 
partnerschap voor beleggingsbeheer en -advies dat zich focust 
op investeringen in gevestigde en beursgenoteerde bedrijven in 
India. Ackermans & van Haaren (AvH) zal 6 miljoen euro 
investeren in de samenwerking. Daarnaast zal een 
vertegenwoordiger van AvH het voorzitterschap van de 
adviesraad van Convergent op zich nemen. Convergent focust 
op verschillende sectoren zoals voeding & dranken, speciale 
chemicaliën, duurzame technologie en gezondheidszorg. Tot de 
huidige investeringen behoren beursgenoteerde ondernemingen 
zoals ADF Foods, Camlin Fine Sciences, Borosil Renewables en 
Jagsonpal Pharmaceuticals.  
 
Via deze samenwerking wil AvH haar investeringen in 
gevestigde marktleiders in India uitbreiden. In lijn met haar 
actieve en industriële beleggingsfilosofie wil AvH samen met 
Convergent investeren in geselecteerde bedrijven met een 
directe vertegenwoordiging in het bestuur. 
 
Deze investering kadert in de strategie van AvH om samen met 
lokale partners, die beschikken over een diepgaande kennis van 
de sector, te investeren in de snelgroeiende Indiase markt. De 
focus zal hierbij liggen op gevestigde en beursgenoteerde 
bedrijven (Convergent) alsook snelgroeiende bedrijven in de 
consumentensector (Venturi) en de gezondheidszorg 
(HealthQuad). 
 
 
 
 

Harsha Raghavan, Managing Partner van Convergent, 
verwelkomt de investering van Ackermans & van Haaren: "Met 
een rijke geschiedenis van 150 jaar en een zeer indrukwekkend 
beleggingspalmares bewijst Ackermans & van Haaren keer op 
keer haar strategische veerkracht en gerichtheid op duurzame 
partnerschappen. Wij zijn verheugd om met AvH samen te 
werken, aangezien we voortdurend op zoek zijn naar 
opportuniteiten met een buitengewoon rendementspotentieel 
op lange termijn".  
 
John-Eric Bertrand, co-CEO, en Jens Van Nieuwenborgh,  
Investment Director bij AvH, voegen daaraan toe: "India is goed 
op weg om tegen 2030 de derde grootste economie te worden 
dankzij haar enorme talentenpool, zijn jonge en groeiende 
bevolking, de aanzienlijke overheidsinvesteringen in fysieke en 
digitale infrastructuur en de stijgende welvaart van zijn 
middenklasse. In deze dynamische markt heeft het 
managementteam van Convergent zijn relevantie en 
onderscheidend vermogen bewezen door ondernemers en 
managementteams actief te ondersteunen bij het vormen van 
efficiënte marktleiders, met een niet aflatende focus op 
prestatieverbetering doorheen de waardeketen. AvH en 
Convergent delen dezelfde beleggingsfilosofie, die gericht is op 
het aangaan van duurzame partnerschappen met families en 
managementteams in bedrijven die een sterke reputatie 
genieten wat operationeel en financieel succes betreft. Wij 
kijken uit naar de start van deze langetermijnrelatie, die onze 
andere samenwerkingen in de regio aanvult."  
 
 

 
 

 
 

     
 



 
 

    
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Ackermans & van Haaren positioneert zich als de langetermijnpartner 
bij uitstek van familiebedrijven en managementteams, om samen 
performante marktleiders uit te bouwen en bij te dragen tot een meer 
duurzame wereld. 
 
Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4 
kernsectoren: Marine Engineering & Contracting (DEME, één van de 
grootste baggerbedrijven ter wereld - CFE, een bouwgroep met 
hoofdkantoor in België), Private Banking (Delen Private Bank, één van 
de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België, en 
vermogensbeheerder JM Finn in het VK - Bank Van Breda, niche-bank 
voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), Real Estate & Senior 
Care (Nextensa, een genoteerde geïntegreerde vastgoedgroep) en 
Energy & Resources (SIPEF, een agro-industriële groep in tropische 
landbouw). AvH verstrekt in haar segment Growth Capital ook 
groeikapitaal aan duurzame ondermingen in diverse sectoren. 

De AvH-groep vertegenwoordigde in 2021 op economisch vlak, via haar 
aandeel in de participaties, een omzet van 6,0 miljard euro en stelt 
22.653 mensen tewerk. AvH is genoteerd op Euronext Brussel en is 
opgenomen in de BEL20-index en in de Europese DJ Stoxx 600.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Website 
 
Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennoot- 
schappen evenals de ‘Investor Presentation’ kunnen geraadpleegd 
worden op de AvH website: www.avh.be. Geïnteresseerden die de 
persberichten via e-mail wensen te ontvangen, kunnen zich inschrijven 
via deze website.

Financiële kalender 
 

23 november 2022 Tussentijdse verklaring Q3 2022 

28 februari 2023 Jaarresultaten 2022 

 
 

 
 
 
 
 
Contact 
 

Voor bijkomende informatie 
kunt u terecht bij: 
e-mail: dirsec@avh.be 
 

John-Eric Bertrand 
co-CEO 
Tel. +32.3.897.92.22 
 

Piet Dejonghe 
co-CEO 
Tel. +32.3.897.92.35 
 

Tom Bamelis 
CFO 
Tel. +32.3.897.92.42 
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