PERSBERICHT
Bilderberg bevordert groeistrategie met nieuwe aandeelhouders
Renkum/Amsterdam, 3 juli 2017 – QMH Limited (‘QMH’), heeft vandaag een signing
protocol getekend, in het kader van de voorgenomen verkoop van Queens
Bilderberg (Nederland) B.V. (‘Bilderberg’), met een consortium geleid door First
Sponsor Group Limited uit Singapore en het Duitse Event Hotels (de ‘Transactie’).
Met de steun van de voorgenomen nieuwe aandeelhouders zal Bilderberg’s
groeistrategie een impuls krijgen om haar merkpositie in Nederland verder te
versterken.
First Sponsor Group Limited is een in Singapore gevestigde investeerder en eigenaar
van commercieel vastgoed met significante belangen in Nederland, zoals de Arena
Toren, Mondriaan Toren en Munthof in Amsterdam en Berg & Bosch in Bilthoven. Event
Hotels is een familiebedrijf met hoofdkantoor in Keulen, Duitsland, gespecialiseerd in
hotelinvesteringen en hotelmanagement en heeft op dit moment 11 hotels in Nederland
onder beheer.
Dries van der Vossen, Managing Director van Bilderberg zegt: “De aankondiging van
vandaag is een belangrijke stap in de geschiedenis van Bilderberg. Ik ben verheugd dat
First Sponsor Group en Event Hotels de intentie hebben verder te investeren in de
waardeproposities van ons Bilderberg hotelnetwerk. Elk individueel hotel heeft een uniek
aanbod voor onze hotel- en restaurantgasten.
Na afronding van de voorgenomen Transactie zullen de nieuwe aandeelhouders ons
een solide financiële basis bieden en tegelijkertijd verder bouwen op de goede reputatie
van het Bilderberg merk, de service en toewijding van onze werknemers en op de
recente aanzienlijke investeringen die gedaan zijn in hotelrenovaties. Vooruitkijkend blijft
Bilderberg optimaal gepositioneerd als een onafhankelijk premium hotelmerk in
Nederland.”
First Sponsor Group en Event Hotels zijn lange termijn vastgoedinvesteerders in onder
andere hotels. De investeerders hebben er een belang bij om hun marktpositie in
Nederland uit te bouwen, een van hun kernmarkten voor toekomstige groei. De
voorgenomen Transactie biedt beide investeerders de kans om een portfolio van
succesvolle hotels met een rijke historie en sterke dienstverleningscultuur over te nemen
in Nederland, een land met gunstige economische vooruitzichten.
Bilderberg is een sterk Nederlands premium merk dat hoog gewaardeerd wordt door
First Sponsor Group en Event Hotels en zal profiteren van investeringen in toekomstige
groei. Het bedrijf zal een onafhankelijke Nederlandse entiteit blijven en hoofdkantoor
houden in Renkum.
De voorgenomen Transactie is onder voorbehoud van de gebruikelijke processen met
de Nederlandse ondernemingsraad en zal naar verwachting in het derde kwartaal van
2017 afgerond zijn. Het management heeft al een adviesaanvraag gedaan bij de
Ondernemingsraad en alle partijen zien uit naar een constructief en waardevol proces.
QMH wordt voor deze Transactie geadviseerd door Eastdil Secured.
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Noot voor de redactie
Over Bilderberg
De 17 premium hotels en restaurants van Bilderberg in Nederland bevinden zich midden
in het hart van bruisende steden of verscholen in de natuur met volop rust en ruimte.
Bilderberg onderscheidt zich al gedurende 100 jaar met de best denkbare service voor
zowel toeristen als zakelijke gasten (vergaderingen en evenementen). Persoonlijke
aandacht, vakmanschap en een sterke nadruk op een hoge kwaliteit van eten & drinken
op bijzondere locaties maken van elk verblijf een unieke beleving.
Het bedrijf heeft 1360 werknemers in dienst waarvan er 35 werkzaam zijn op het
hoofdkantoor in Renkum.
https://www.bilderberg.nl
Over First Sponsor Group Limited
First Sponsor Group (www.1st-sponsor.com.sg) heeft een reeks belangrijke
commerciële vastgoed aankopen gedaan in Nederland. Het bezit op dit moment onder
andere de Arena Torens, Mondriaan Toren en Munthof in Amsterdam en Berg & Bosch
in Bilthoven.
First Sponsor Group heeft twee meerderheidsaandeelhouders, Hong Leong Group
Singapore (‘HLG’) en Tai Tak Estates Sendirian Berhad (‘Tai Tak’).
HLG is in 1941 opgericht en heeft haar hoofdvestiging in Singapore. Het bedrijf beheert
meer dan 40 miljard Singapore dollar in een portfolio van wereldwijde gediversificeerde
premium bezittingen binnen vier kerngebieden: vastgoedontwikkeling, hotels, financiële
dienstverlening en handel en industrie.
Tai Tak is een private investeringsmaatschappij, opgezet in Singapore in 1954. Het
bedrijf belegt momenteel in een breed scala van bedrijven, waaronder vastgoed.
Over Event Hotels
Event Hotels (www.eventhotels.com) is een Europese investeerder in hotels en
management met meer dan 20 jaar ervaring. Het hoofdkantoor is gevestigd in Keulen,
Duitsland met dochterondernemingen in Amsterdam, Berlijn, Luxemburg en
Liechtenstein.
Event Hotels is een familiebedrijf met Anders Braks als hoofd van het bedrijf en CEO.
Het bedrijf bezit, exploiteert en beheert momenteel 59 hotels door heel Europa,
waaronder 11 hotels in verschillende steden door heel Nederland.
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