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Dexia Asset Management wordt CANDRIAM
Een nieuwe dynamiek voor een koploper in vermogensbeheer
Brussel, 13 februari 2014 - Dexia Asset Management maakt vandaag haar nieuwe merknaam bekend na de
overname door New York Life Investments op 3 februari 2014. De onderneming, die voortaan de naam
CANDRIAM draagt, is een toonaangevende pan-Europese multi-specialist in vermogensbeheer, met
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EUR 73 miljard activa onder beheer .

Naïm Abou-Jaoudé, CEO van CANDRIAM en vice-voorzitter van New York Life Investment Management
International, verklaart: “Onze nieuwe naam, CANDRIAM, symboliseert de kernwaarden van onze onderneming:
“Conviction and Responsibility in Asset Management”. Alles wat we ondernemen, staat in het teken van deze twee
waarden. Ze liggen aan de basis van onze expertise, onze vernieuwende ideeën en een grote discipline in onze
beleggingsprocessen. Sterke convicties geven onze teams de kracht om uitmuntend te presteren. Steeds in
combinatie met verantwoordelijkheid, brengen onze convicties duurzame uitmuntendheid in alle domeinen.”
De nieuwe merknaam CANDRIAM geeft weer waar het bedrijf voor staat, zijn erfenis, zijn managementstijl en
werkethiek. Er schuilt ook een interessante taalkundige associatie in de naam CANDRIAM: de stam “CAND”
verwijst naar licht en positieve energie. Die positieve elementen zijn het symbool van een nieuwe, dynamische en
enthousiaste start en van de sterke ambities om het bedrijf verder te laten groeien.
Dankzij New York Life, een Fortune 100-bedrijf, geniet CANDRIAM van de kracht en de resources van een
gerenommeerd moederbedrijf. De succesvolle multi-boetiekaanpak van New York Life Investments stelt
CANDRIAM in staat om de integriteit van haar beleggingsprocessen en haar typische ondernemingscultuur te
behouden. Dit unieke, complementaire partnerschap is gebaseerd op een gemeenschappelijke langetermijnvisie
en een sterke overeenstemming qua bedrijfscultuur.
Met haar sterke lokale aanwezigheid staat CANDRIAM dicht bij de klant; ze is dan ook goed geplaatst om haar 20jarige expertise en haar teams van specialisten in te zetten voor een optimale dienstverlening aan haar diverse
klanten. Dankzij het partnerschap met New York Life zal CANDRIAM ook haar geografische aanwezigheid kunnen
uitbreiden en nog beter in staat zijn om de producten en diensten aan te bieden die de klanten wensen en nodig
hebben.
CANDRIAM verwacht dat in de toekomst investeerders geïnteresseerd blijven in haar multi-activa oplossingen en
belangrijke vlaggeschipstrategieën, meer bepaald in bedrijfs- en high yieldobligaties, biotechnologieaandelen,
duurzaam en verantwoord investeren, kwantitatieve strategieën en Europese aandelen. Bovendien neemt de
belangstelling van beleggers voor haar Index Arbitrage en andere toonaangevende absolute return strategieën aan
kracht toe.
Naïm Abou-Jaoudé voegt hieraan toe: “Onze nieuwe start als CANDRIAM biedt ons boeiende mogelijkheden om
te groeien en een toonaangevend merk te ontwikkelen in Europa en daarbuiten. Die nieuwe energie zal onze
relaties met de klanten een sterke nieuwe dynamiek geven, opportuniteiten creëren en een sterke stimulans zijn
voor innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat alle voorwaarden aanwezig zijn om ons met succes te positioneren als
een koploper in de sector van het vermogensbeheer.”
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Over CANDRIAM
CANDRIAM is een toonaangevende pan-Europese multi-specialist in vermogensbeheer met een track record van
20 jaar en een team van 500 ervaren professionals. Het bedrijf had €73B activa onder beheer eind december
2013, heeft beheercentra Brussel, Parijs, Luxemburg en Sydney en ervaren verkoopteams in Europa, het MiddenOosten en Australië. De beleggingsoplossingen omvatten vijf domeinen: vastrentend beheer, aandelen, alternatief
beheer, duurzaam en verantwoord investeren en geavanceerde assetallocatie. Dankzij haar op convictie
gebaseerde beleggingsoplossingen heeft CANDRIAM een solide reputatie verworven op het vlak van innovatie en
sterke performances voor een gediversifieerd cliënteel in meer dan 25 landen.
CANDRIAM (voorheen Dexia Asset Management) is het Europese steunpunt van New York Life Investments, een
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van de grootste asset managers ter wereld .
www.candriam.com

Er is een gedetailleerd persdossier beschikbaar op http://new.candriam.com/nl_press.htm
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Bron: New York Life Investments staat op de 29e plaats in de rangschikking van de grootste vermogensbeheerders ter wereld in de categorie
Pensioenen en beleggingen, 27 mei 2013. Deze rangschikking is gebaseerd op de totale wereldwijde institutionele activa onder beheer op het
einde van 2012. De activa van New York Life Investments omvatten de activa van geaffilieerde beleggingsadviseurs.
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