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presari internacional amb l’activitat molt 
diversificada, un self-made man que ha 
aconseguit fer una gran fortuna comen-
çant des de baix. Un magnat, com  altres, 
obsessionat per seure a la llotja d’un 
gran club esportiu i lluir trofeus. Des-
prés d’intentar-ho amb uns altres clubs, 
el símbol valencianista del rat-penat ha 
aixoplugat –o a l’inrevés– el milionari 
oriental, la desena fortuna del seu país i 
la número 738 del món, segons la revista 
Forbes. 1.750 milions d’euros tenen la 
culpa d’això.

L’irresistible ascens del fill del 
pescador. Les escasses dades biogrà-
fiques disponibles sobre Peter Lim Eng 
Hock semblen extretes d’un guió cine-
matogràfic. Aquest home, casat i amb 
dos fills, nasqué a Singapur el 1953, 
en un entorn humil. De pare pescador, 
es pagà els seus estudis a la Facultat de 
Finances i Comptabilitat de la University 
of Western Australia, a Perth, treballant 
de cambrer, cuiner i, fins i tot, de taxista. 
L’expedient acadèmic és irrellevant, en 
aquest cas, però començà a operar en 

borsa i, el 1991, amb 28 anys, ja havia 
guanyat els seus primers 10 milions de 
dòlars. Això li valgué el malnom de 
“Remisier King”, una barreja d’argot 
local i anglès que l’assenyala com el rei 
dels brokers.  

Amb els guanys borsaris invertí en 
una empresa vinculada a l’oli de palma, 
Wilmar International, i multiplicà per 
60 la seua inversió. A partir d’ací el seu 
nom apareix associat a corporacions com 
FJ Benjamin, Guess, GAP, Givenchy o 
Thomson  Medical, dedicada a la medi-
cina per a personal amb el compte cor-
rent sanejat. Una diversificació que abas-
ta l’arquitectura i la planificació urbana i 
on no falta un megaprojecte urbanístic en 
construcció, en aquest cas una ciutat de 
luxe a la costa, Vantage Bay, un dels més 
importants de la zona del Pacífic asiàtic 
amb hotels, gratacels, zones residenci-
als, centres d’oci i hospitals, amb una 
inversió a través de la societat Roswey 
Ltd. de 800 milions d’euros. Roswey 
és posseïdora, a més, d’una empresa 
d’arquitectura, RSP Architects Engineers 
& Planners, que ocupa un miler de per-

sones a Singapur, Xina, Vietnam, Reg-
ne Unit, Emirats Àrabs Units, Ghana, 
Malàisia i Índia. Un ascens meteòric en 
l’escala social. Una mostra, segurament, 
d’un tarannà lluitador i d’un esperit de 
superació que, a més de fer-lo ric, potser 
l’ajudà a superar un càncer.

Lim compatibilitza el seu talent per 
als negocis amb la passió per l’esport. El 
2011 va comprar un paquet accionarial 
de McLaren Automotive i, a finals del 
2012, formalitzà la seua participació en 
un centre dedicat als esports del motor, 
el més gran d’Àsia, localitzat a la regió 
de Jhor Iskandar, amb una inversió de 
700 milions de dòlars i que podria estar 
funcionant el 2016.

També amb l’esport tenen a veure 
moltes de les seues iniciatives benèfi-
ques o socials, com ara una beca de sis 
milions de dòlars creada el 2010 per do-
nar suport als talents esportius de Singa-
pur. Segons Amunt, la publicació oficial 
del València, Lim podria haver gastat 
els darrers cinc anys  més de 20 milions 
d’euros en iniciatives de suport educatiu 
i esportiu. Moltes d’aquestes iniciatives 
tenen a veure amb el futbol. 

Kim vol animar el València. Aficio-
nat al Manchester United, Lim posseeix 
una cadena de restaurants temàtics dedi-
cats al club d’Old Trafford que s’estén 
per tot Àsia. L’espècie cada vegada més 
estesa de magnat que compra un club 
de futbol degué animar-lo a provar sort 
amb equips com l’Atlètic de Madrid, el 
Middlesbrough o el Glasgow Rangers, 
però l’oferta més seriosa la va fer pel 
Liverpool, uns 300 milions per liquidar 
deute i confeccionar un nou planter que 
no impressionaren els gestors del club 
anglès, que es decantaren per l’oferta 
d’un consorci nord-americà. I també s’ha 
apuntat un interès no massa versemblant 
pel Milà, el club de Silvio Berlusconi. 
Mai, però, no havia arribat tan lluny com 
amb el València. 

La primera vegada que va sonar el 
nom de Lim associat al club de Mestalla 
fou al desembre del 2013, quan s’anun-
cia la venda de l’entitat valencianista. 
Aleshores, l’actual president, Amadeo 
Salvo, que havia conegut el magnat el 
mes de novembre, en una gira per Àsia, 
anuncia que té una oferta “irrebutjable”, 
en referència a Lim. Tres mesos després, 
Kim, la filla del milionari, estudiant 
d’administració d’empreses, declara al 

Amadeo Salvo, en primer terme, i Aurelio Martínez, en la triomfal assemblea informativa a Mestalla que informà de la decisió de la Fundació, el 23 de maig. A la dreta, Jorge Mendes amb Cristiano Ronaldo, el seu representat.


