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Utrecht, 28 september 2010 

 

Asia-Pacific Wealth Report 2010: vermogende particulieren in Azië 

herstellen van de crisis 

Het aantal high net worth individuals (HNWI’s
1
) in de Azië-Pacific regio steeg in 2009 met 25,8 

procent tot 3 miljoen. Hiermee komt het aantal vermogende particulieren voor het eerst op 

hetzelfde niveau als in Europa. Dit blijkt uit het 2010 Asia-Pacific Wealth Report dat vandaag is 

gepubliceerd door Merrill Lynch Global Wealth Management en Capgemini. 

Het totale vermogen van de HNWI’s in de regio Azië-Pacific steeg eveneens: met 30,9 procent naar 

US$ 9,7 biljoen in 2009. Hiermee zijn de verliezen in 2008 ongedaan gemaakt en wordt het totale 

vermogen van de miljonairs in Europa in 2009 overtroffen. Het aantal ultra-HNWI’s
2
 in Azië-Pacific 

steeg met 36,7 procent naar 19.600. Het vermogen van deze groep zeer vermogende particulieren nam 

het afgelopen jaar met 42,6 procent toe. 

 

Kijk voor meer informatie over het 2010 Asia-Pacific Wealth Report op:  

http://www.capgemini.com/news-and-events/news/asiapacific-hnwi-wealth-and-population-rebound-

past-precrisis-levels/ 
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Over Capgemini 

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van 

zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de 

klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business 

Experience™ - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien 

wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste 

balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de  

                                                           
1 HNWI’s zijn vermogende particulieren met een belegbaar vermogen van minstens $1 miljoen, 
exclusief hun primaire woning, verzamelingen en (duurzame) consumptieartikelen 
 
2
    Ultra-HNWIs zijn zeer vermogende particulieren met een belegbaar vermogen van minstens $30 miljoen, 

exclusief hun primaire woning, verzamelingen en (duurzame) consumptieartikelen 
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optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 30  

landen en heeft wereldwijd 95.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2009 een 

omzet van 8,4 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.  

 

Rightshore® is een gedeponeerd handelsmerk van Capgemini.  

 

Voor meer informatie: 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Woordvoerder 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 
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