
U mag meer verwachten.



“Oplossingen op  

maat vereisen vakkennis 

en een helder inzicht. 

Voor een helder inzicht is  

onafhankelijkheid nodig.” 



Ons zelfbesef
luisteren, begrijpen en omzetten

Onze oplossingen zijn net zo uniek als onze opdrachten. Met  
een combinatie van vakkundige expertise en een gedisciplineerde  
aanpak streven wij naar een blijvende en buitengewoon hoge  
vermogensgroei.

Volgens onze visie hebben vermogende particuliere investeerders 
hetzelfde recht op uitstekende service en professioneel advies als 
institutionele investeerders. Wij voldoen aan deze verwachtingen
– dag in, dag uit.

Als BPM zijn wij er vast van overtuigd dat blijvend succes als 
ondernemer rechtstreeks wordt bepaald door innovatiekracht, de 
verplichting tot de beste servicekwaliteit en aantrekkelijke voor-
waarden. Deze overtuiging is de kern van de manier waarop we  
te werk gaan. 



Onze geschiedenis
meer dan 10 jaar deskundigheid

Het beheer van grote vermogens heeft in Duitsland een eeuwenlange 
traditie. Ook vandaag zijn dit waarden als politieke en economische 
stabiliteit, ervaren personeel alsook strenge regulering door de 
toezichthouders die de financiële sector Duitsland een uitstekende 
positie garanderen.

Trouw aan deze traditie vinden de medewerkers van BPM al meer 
dan tien jaar voor een brede kring van vermogende particuliere 
investeerders beleggingsoplossingen die vaak slechts zijn voorbe-
houden aan institutionele investeerders.

Vandaag de dag gaat BPM consequent door met het bedrijf dat 
sinds 2001 bestaat, en constant blijft groeien. Een bedrijf met 
veeleisende investeerders voor wie winst telt. Onafhankelijk en 
juridisch zelfstandig. 

Het team van BPM beschikt onder andere over deskundige ex-
pertise in de ontwikkeling van leningen met kapitaalgarantie en 
rentecoupons op maat voor particuliere investeerders, investerings-
maatschappijen en banken. 

Ons instituut voor financiële dienstverlening, waarvan de eigenaar 
tevens bedrijfsleider is, heeft toestemming tot beleggingsadvies en 
financieel portfoliobeheer van de Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin, de Duitse toezichthouder voor financiële 
markten) en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
De nauwe samenwerking met internationale samenwerkings-
partners in verschillende landen vormt de basis van de  
aanwezigheid van BPM. 



     Wat een dergelijk 10 

jaar geleden begon met 

uitzonderlijk succesvolle 

afzonderlijke oplossingen, 

vond met de oprichting van 

BMP een logisch vervolg. 

Daarbij werd de ongebroken 

pioniersgeest door de 

jarenlange ervaring  

vervolmaakt en verstevigd.



    De medewerkers van 

BPM staan reeds vele jaren 

veeleisende opdrachtgevers 

met hoge verwachtingen 

terzijde bij de begeleiding 

van complexe vermogens 

en de realisering van 

individuele doelstellingen. 

Gefundeerd, meertalig en 

onafhankelijk van banken.



iNTErNATiONAAl 
VErMOgENsBEHEEN 2 BElEggiNgsADViEs 3 ONTWikkEliNg VAN

OPlOssiNgEN

BPM – Berlin Portfolio Management gmbH begon in 2010 met  
haar doeltreffende activiteiten als service- en beheerpartner van  
investeerders voor wie winst telt. Daarmee zet ze het bedrijf door 
dat sinds 2001 bestaat, en dat constant blijft groeien. Een bedrijf 
met veeleisende Duitse en internationale investeerders. Onafhan-
kelijk en juridisch zelfstandig. 

De aangeboden diensten en bedrijfsactiviteiten werden vroeger 
uitgevoerd onder het dak van een grote Europese particuliere bank. 
Met de oprichting van BPM werden deze bedrijfsactiviteiten op-
nieuw gestructureerd en aangepast aan de complexere vereisten en 
verwachtingen van de jarenlange en vermogende opdrachtgevers.
  

Een “typische” BPM-klant verwacht een actieve strategie die het 
behoud van de koopkracht op de voorgrond stelt ondanks eindeloze 
staatsschulden en toenemend inflatiegevaar. Hieraan geven wij 
gevolg door de tweeledige benadering, enerzijds het maximaliseren 
van de winst(marges) en anderzijds door de nadruk te leggen op 
kwaliteit. 

Onze bedrijfsOnderdelen
BPM is actief in drie bedrijfsonderdelen 



De kernactiviteit van BPM is het ontwikkelen van goed gediver-
sifieerde beleggingsstrategieën die op winst zijn gericht en het 
omzetten hiervan in het kader van opdrachten tot het beheer.  
Voor elke situatie is een zeer individuele oplossing nodig.

BPM aanvaardt in principe geen opdrachten die zijn gericht op 
trading, beheer van op zichzelf staande aandelen of de omzetting 
van strategieën voor termijntransacties. Op aanvraag bevelen wij 
u echter graag goede contactpersonen aan. Als wij na uitgebreide 
gesprekken een opdracht aannemen, kan de opdrachtgever er zeker 
van zijn dat hij toegang krijgt tot de totale kennis en capacitei-
ten van BPM. Hierbij is de toegang tot individuele oplossingen op 
institutioneel niveau uitdrukkelijk inbegrepen. 

De nadruk bij BPM ligt op de begeleiding van Duitse en internati-
onale particuliere klanten en bedrijven in twee strategisch nage-
streefde doelstellingen.

VermOgensbeheer
vertrouwen en verantwoording

gEDiVErsiFiEErD “WiNsTPOrTFOliO”

•   Kerninvestering in kwaliteitsleningen die een aantrekkelijke rente ople 
 veren met inbegrip van institutionele bijzondere oplossingen
•   Uitbreiding (satellieten) door winstbewijzen, hybride leningen, eers 
 te klas leningen in vreemde valuta die veel rente opleveren alsook edel 
 metaal, grondstoffen en liquide aandelen in onroerend goed 
•   Opname van Lombard-kredieten voor de omzetting van doelstellingen  
 van investeerders in principe mogelijk

 
•   bestaat in ruime mate uit leningen die hoge rente geven met coupons  
 op maat en “investment grade”-kwaliteit
•   Diversificatie over verschillende looptijden, valuta, rentesoorten en  
 debiteuren
•   Opname van Lombard-kredieten voor de omzetting van doelstellingen  
 van investeerders in principe mogelijk

INSTITUTIONEEL “SPECIAAL PORTFOLIO”



     Wij geloven in  

langdurige perspectieven. 

Want wie vermogen  

laat beheren, investeert 

in zijn eigen opvatting 

over de wereld van 

morgen. En heeft daarmee 

de kans hier actief 

gestalte aan te geven.





    Wij bieden prestaties 

die de grenzen van private 

banking verleggen.  

Hier kunnen onze 

opdrachtgevers bouwen 

op een historisch 

gegroeid netwerk van 

specialisten.

beleggingsadVies
“Fortuin maak je niet met uitvindingen maar 
met verbeteringen.” henry fOrd

BPM adviseert en ondersteunt particuliere investeerders, beleggingsadviseurs, fonds-
managers en vermogensbeheerders bij investeringsprocessen en de ontwikkeling van 
individuele oplossingen. Zo adviseren specialisten van het BPM-team investeringsfondsen 
actief bij speciale beleggingsbeslissingen. Deze openbare investeringsfondsen worden 
door HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. beheerd volgens de richtlijnen van onze 
gediversifieerde benadering “winstportfolio”. 

Waardepapierdepots van banken worden vaak gekenmerkt door onduidelijke beleggings-
vormen die op provisie zijn gericht. strategische benaderingen die in principe positief 
zijn, dalen regelmatig in waarde door verkoopsrichtlijnen. Daarbij bieden de markten in 
waardepapieren de onafhankelijke vermogensbeheerder een heleboel transparante beleg-
gingsvormen en -strategieën met een hoge winst.

We hebben begrepen dat uiteindelijk slechts een ding telt: uw succes.



Ontwikkeling Van afzOnderlijke OplOssingen 
Er is geen “tweede” winnaar

De medewerkers van BPM werken elk jaar een heleboel afzonderlijke 
oplossingen voor investeerders uit - geconcentreerd, terughoudend 
en gericht op winst. Daarbij wordt elke wens van de klant en elke 
benadering van een oplossing ontwikkeld in een proces met verschil-
lende fases tot het moment van de belegging is aangebroken:

•   Vergelijking van de wens van de investeerder met de huidige 
     situatie op de markt.
•   Ontwerp en afronding van het basisconcept van de
     investeringsoplossingen
•   Internationale aanbestedingen
•   Waardering van het resultaat, testen door de investeerder, 
 gunning van de opdracht 
•   Directe levering aan de bankrelatie van de investeerder

in dit bedrijfsonderdeel is er geen tweede winnaar – alleen de 
onderscheidelijk beste oplossing wordt gekozen door de opdracht-
gever. Uit een toeslag van meer dan 90% en een samengestelde 
omvang van meer dan een miljard euro blijkt de capaciteit van  
de BPM-medewerkers.



     Het mooiste succes 

is het succes van onze 

klanten. Misschien komt 

het door deze instelling 

dat we ook in moeilijk 

vaarwater kunnen 

terugblikken op een 

constante groep. 



speerpuntregiO’s
internationaal succesvol

BPM – Berlin Portfolio Management gmbH adviseert investeerders uit veel landen.  
Daarbij wenden familieleden of zakenrelaties van onze opdrachtgevers zich vaak actief 
tot ons. innovatieve oplossingen op maat deinzen net zo min terug voor landsgrenzen  
als een reputatie die is verkregen door hard werken. in de speerpuntregio‘s Duitsland, 
israël en Nederland zijn wij zeer vaak persoonlijk te gast. 

Handelspartners en tevreden klanten in de afzonderlijke landen staan u graag ter  
beschikking voor meer informatie en onafhankelijke referenties.

DUITSLAND

ZWiTsErlAND

NEDErlAND

isrAËl

JAPAN

ENgElAND





Ervaren en  

innovatieve specialisten 

vormen de kern van BPM. 

We nemen de tijd voor 

intensieve gesprekken en 

perfecte benaderingen  

van oplossingen.



UWE güNTHER

sVEN MArZAHN

FrANk HEilMANN

Onze medewerkers
ervaren specialisten

Uwe günther, Sven Marzahn en hun team met klassieke bankopleidingen alsmede  
diploma’s in politicologie en bedrijfseconomie vormen de kern van het personeel van 
BPM in Duitsland.
Frank Heilmann leidt de vestiging in Nederland en draagt zorg voor de klanten ter 
plaatse. Hij heeft jarenlange managementervaring en gedetailleerde kennis van de  
markt voor de serviceverlening aan vermogende klanten in Nederland.

samen beschikt het team over meer dan 50 jaar beroepservaring in het advies en beheer 
van grote vermogens, de garantie van uitstekende servicekwaliteit alsmede de ontwikke-
ling van kwalitatief hoogwaardige individuele beleggingsoplossingen. 
in hun dagelijkse werk worden ze bijgestaan door ervaren deskundigen op het gebied van 
recht, belasting, accountancy en beheer.

De kantoren van BPM in Berlijn bevinden zich in de vroegere Chinese ambassade in de 
kurfürstendamm – de beroemde boulevard in het hart van de Duitse hoofdstad.



BPM – Berlin Portfolio Management gmbH 
kurfürstendamm 218 
D-10719 Berlijn
Duitsland

E-mail:  info@berlin-pm.com
Phone:  +49 (0) 30 887 10 87-0
Fax:  +49 (0) 30 887 10 87-29

www.berlin-pm.com

cOntact
zo kunt u ons bereiken



   Wij houden van 

duidelijke en eerlijke 

woorden. Als we met deze 

brochure uw interesse 

hebben gewekt, zien wij 

er nu reeds naar uit u 

met een overvloed aan 

ideeën en solide 

werkzaamheden volledig 

te overtuigen van de 

capaciteiten van BPM.
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