
China is een economische reus en staat aan de vooravond van een ongeziene 
groei. Toch is het land ondervertegenwoordigd in de aandelenportefeuilles 
van de meeste Vlaamse vermogende families, en dat is volgens family office 
Truncus structureel verkeerd. “Binnen tien jaar spreken we hier over de 
grootste economie ter wereld, dat kunnen we niet laten liggen.”

Vandaag vormen de Verenigde Staten de grootste economie ter wereld, met 
China op een tweede plaats. Die plaats heeft het land in eerste instantie te 
danken aan zijn exportgedreven activiteiten. “Maar we zien een omslag, of 
toch een tweede spoor”, aldus Truncus managing partner Stefaan Vanden 
Berghe. “En dat spoor, dat hen binnen de tien jaar op de eerste plaats 
zal brengen, is een economie die gericht is op interne consumptie en de 
koopkracht van de interne markt. Daar liggen enorme mogelijkheden, als 
je alleen al kijkt naar het feit dat er 1,4 miljard Chinezen en dus potentiële 
consumenten zijn.”

Meer geld richting Shanghai

“Wij geloven heel sterk in die omslag en de immense interne groei”, vult 
managing partner Pieter Van Neste aan. “Zeker naar 2050 toe, wanneer 
China de honderdste verjaardag van de Volksrepubliek viert en tegen dan 
de grootste economie ter wereld wil zijn. Terwijl wij in Europa nog volop 
worstelen met corona, en het hier nog maanden zal duren vooraleer we 
weer van economische groei kunnen spreken, hebben ze dat in China al 
lang achter zich gelaten en zijn ze weer volop op groei gericht. Vergelijk 
het met de Champions League: een club die het toernooi vier keer achter 
elkaar speelt, zal een serieuze kloof maken tegenover andere clubs. 
Wel, China is die kloof dit jaar aan het maken ten opzichte van andere 
landen. Door hun binnenlandse aandelenmarkten open te stellen voor 
buitenlandse investeerders zal er bovendien meer geld richting de beurs 
van Shanghai vloeien. Nu beleggen buitenlandse investeerders vooral 
in China via Hongkong of via Chinese bedrijven die op de Amerikaanse 
markten noteren, maar dat zijn voornamelijk aandelen van hele grote 
bedrijven of bedrijven die gericht zijn op export zoals Alibaba en Tencent.

Nieuwe en unieke samenwerking met Power Pacific

Als vermogensbeheerder en family officer wil Truncus die opportuniteit 
aan zijn klanten aanbieden. Heel concreet in de vorm van Power Pacific, 
een beleggingsfonds met een geconcentreerde portefeuille van 20 à 30 
aandelen dat investeert in lokale bedrijven in China die handelen op 
de lokale markt. Waardoor ze minder of zelfs helemaal niet afhankelijk 
van export zijn. “Voor Truncus is deze samenwerking met Power Pacific 
uniek te noemen”, licht Pieter Van Neste verder toe. “In Power Pacific is 
namelijk de Canadese familie Desmarais betrokken, zakenpartner van de 
bekende ondernemende familie Frère. Power Pacific is een zogenaamde 
assetmanagement boutique, gevestigd in Montreal en Shanghai, die al 
vijftien jaar succesvol investeert in de lokale Chinese markt en de daaraan 
gekoppelde beurs van Shanghai – iets waar de gemiddelde Europese of 
Amerikaanse investeerder heel moeilijk toegang toe krijgt, omdat je er een 
speciale QFII-licentie voor nodig hebt. Om maar te zeggen hoe lastig die 
te verkrijgen is: in de VS was de Bill Gates Foundation pas de eerste die 
daarin slaagde.”

Private plaatsingen

Power Pacific haalt een rendement op zijn vermogen van gemiddeld 17% 
sinds 2004. Het besliste vorig jaar om deze strategie open te stellen voor 
externe partijen. “In maart 2019 zijn wij – via een geprivilegieerde relatie 
– met het fonds in contact gekomen en hebben we samengezeten”, gaat
Stefaan Vanden Berghe verder. “We kregen daar het voorstel deze propositie 

exclusief in de Benelux te verdelen – hoewel ze die intentie aanvankelijk 
niet hadden. Deze uitzonderlijke samenwerkingsovereenkomst past 
binnen de groeiambities van Truncus, waarbij we een uniek aanbod 
aan bestaande en potentiële klanten wensen voor te stellen. We bieden 
het fonds op dit ogenblik uitsluitend aan d.m.v. een private plaatsing 
met een minimum van 250.000 euro per belegger. De eerste closing is 
eind november voorzien, de tweede eind december en de derde midden 
februari. Hiervoor zijn we nog op zoek naar langetermijnsamenwerkingen 
met gelijkgestemde partijen, in het bijzonder in Wallonië, Luxemburg 
en Nederland, waar we zelf minder actief zijn. In totaal willen we zo’n 
40 miljoen euro ophalen, en de familie Desmarais heeft zich sowieso 
geëngageerd om het equivalent van 25 procent van het opgehaalde bedrag 
mede te investeren.”

“Het feit dat Vlaamse vermogens via Power Pacific nu opeens toegang 
krijgen tot aandelen van bedrijven die zich richten op de interne en o 
zo lucratieve Chinese markt en de beurs van Shanghai, is een ongeziene 
opportuniteit”, benadrukt Stefaan Vanden Berghe. “Omdat ze de kans 
krijgen rechtstreeks te profiteren van de groeiomslag die er de komende 
tien jaar ongetwijfeld komt en dit met een partner aan hun zijde die zijn 
adelbrieven reeds kan voorleggen in de afgelopen vijftien jaar.”
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Truncus is de grootste family office van Vlaanderen, goed voor 
zo’n zeventig families en een vermogen van ongeveer vijf miljard 
euro. Daarnaast is Truncus al zeven jaar de enige family office 
met een vergunning als vennootschap voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies, waardoor het kantoor ook adviserende diensten 
kan aanbieden – niet alleen aan de families die het begeleidt, maar 
ook aan klanten daarbuiten. Met een trackrecord van twintig jaar 
heeft Truncus als belangrijkste ambitie de langetermijndoelstellingen 
van de families te helpen realiseren, door hun vermogen te beheren 
op basis van de inventaris van het vermogen, de fiscaal-juridische 
inventaris en de inventaris van hun doelstellingen – kortom, vanuit 
een helikoptervisie.
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