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Comunicado de imprensa

Schroders adquire a gestora de
património asiática Thirdrock
06 de Fevereiro de 2019
A Schroders Wealth Management acaba de anunciar que chegou a acordo para a aquisição do
Thirdrock Group, a gestora de patrimónios asiática.
Criada em 2019 e sedeada em Singapura, a Thirdrock é uma gestora de patrimónios independente,
que gere uma carteira no valor de três mil milhões de dólares* (Cerca de 2,6 mil milhões de Euros).
No âmbito do processo de aquisição, a Thirdrock será fundida com a operação da Schroders em
Singapura e passará a operar sob a marca Schroders. Para além disso, os colaboradores da
Thirdrock, nomeadamente, Consultores de Clientes e Gestores de Portfólio com reconhecido mérito
na área de investimento, assim como a equipa de gestão atual, irão transitar para os escritórios da
Schroders situados em Singapura.
Jason Lai, CEO e fundador do Thirdrock Group, vai assumir a liderança da área de Wealth
Management da Schroders na Ásia, desempenhando as funções de Head of Wealth Management
Asia, liderando o crescimento da unidade de negócio em toda a região. Melvyn Yeo, Chair of
Investment Committee e co-fundador do Thirdrock Group, assumirá as funções de Deputy Head of
Wealth Management Asia.
Ambos vão trabalhar com Simon Lints, Head of Wealth Management em Singapura e Robert
Ridland, Head of Wealth Management em Hong Kong.
Peter Hall, Head of Global Wealth Management da Schroders, comentou:
“Nós temos a oportunidade de criar um modelo de negócio único na Ásia, combinando o
conhecimento sobre o investimento institucional, a liderança de marca e a rede de contactos da
Schroders com o empreendedorismo, abertura e serviço personalizado de uma gestora de ativos
independente.

Page 2 of 2

Este acordo, juntamente com a parceria recentemente anunciada com o Maybank, demonstra a
nossa ambição de criar um negócio de gestão de ativos líder na região. O Jason e a sua equipa são
excelentes mais-valias para a nossa equipa, que tem agora a missão de alcançar a nossa ambição,
contratando os melhores talentos na região.”
Jason Lai, CEO e fundador do Thirdrock Group, acrescenta:
“Estamos encantados por nos juntarmos à Schroders. Fazer parte de uma empresa global de gestão
de ativos permite à Thirdrock ter mais capacidades de investimento e melhorar a proposta de valor
para os clientes. Isto, juntamente com a estabilidade de gestão da Schroders, a abordagem de longo
prazo, a herança e a força da marca na Ásia, são grandes mais-valias para os clientes e
colaboradores da empresa.”
Os detalhes financeiros da aquisição não foram revelados. Espera-se que a transação seja
concluída no segundo trimestre de 2019.
*a 31 de dezembro de 2018
Para mais informações, por favor, contacte:
Lift Consulting
Erica Macieira - erica.macieira@lift.com.pt - 910 549 515
Nuno Augusto – nuno.augusto@lift.com.pt - 918267701
Sobre a Schroders plc
Enquanto gestora global de investimentos, apoiamos instituições, intermediários e indivíduos a caminhar para os
seus objetivos, a alcançar as suas ambições e a preparar-se para o
adaptação, acompanhando os tempos e mantendo a nossa atenção centrada no que mais importa para os nossos
clientes.
-lo implica experiência e conhecimento especializado. Ouvimos as pessoas e analisamos os dados para
identificar tendências que vão marcar o futuro. Este conhecimento permite-nos uma perspetiva única, que apoia
um investimento com convicção. Somos responsáveis pela gestão de uma carteira de 508,2 mil milhões de
Euros** em ativos que os nossos clientes nos confiam para que lhes entreguemos retornos sustentáveis.
Mantemo-nos determinados a contribuir para a sua prosperidade futura e para a da sociedade e
.
Somos uma empresa global com gestão local. Isto permite-nos manter as necessidades dos nossos clientes no
centro de tudo o que fazemos. Esta proximidade com os clientes, as suas necessidades e interesses tem-nos
permitido crescer com eles ao longo de 200 anos e mais de sete gerações.
Para mais informações, visite www.schroders.pt
**a 30 de junho de 2018

