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Brussel, 27 april 2018

Belfius en Kepler Cheuvreux
maken nieuwe aanwervingen bekend voor hun
Equity research office in Brussel


Vijf high profile aanwervingen voor het nieuwe research office van Kepler Cheuvreux in
Brussel illustreren de logica achter het strategisch Equity Capital Market-partnership dat
werd aangekondigd in november 2017.



Een belangrijke stap om het meest vooraanstaande Equity research- & distributiehuis in
België te worden.

Belfius en Kepler Cheuvreux kondigen de aanwerving aan van Loïc De Smet als
Equity Sales en van Matthias Maenhaut, Kris Kippers & Frédéric Renard als Equity
Research Analysts. Deze vier bekende professionals op de Belgische
aandelenmarkt
zullen
helpen
bij
de
realisatie
van
het
aparte
effectenmakelaarskantoor van Kepler Cheuvreux, gevestigd in de Belfius Tower.
Een vierde analist, Thomas Landemaine, legt zich vanuit Parijs toe op de
Belgische biotech- & healthcare-sector. Het researchteam komt onder de leiding
van Hans Pluijgers.
Loïc De Smet (Equity Sales) werkte de voorbije vier jaar als Institutional Equity Sales en
Sales Trader bij KBC Securities in Brussel. Daarvoor was Loïc actief als auditor bij PwC.
Loïc De Smet studeerde magna cum laude af aan de ICHEC Brussels Management
School.
Matthias Maenhaut (Equity Research Analyst) werkte de voorbije negen jaar voor ING in
Brussel, aanvankelijk als credit risk analyst en daarna zes jaar als equity analyst. Hij
begon zijn carrière als senior risk underwriter bij Allianz. Matthias is een CFA level IIIkandidaat en behaalde een Master in Finance and Risk Management aan de
Hogeschool Gent en een postgraduaat in Corporate Finance aan de Katholieke
Universiteit Leuven. In 2017 stond Matthias gerangschikt als Top 3 Belgische analist
voor Benelux Country Research in de Extel survey.
Kris Kippers (Equity Research Analyst) werkte voordien als Investor Relations Manager
bij Greenyard NV, als institutional equity sales bij KBC Securities en als sell-side analyst
bij Petercam. Kris begon zijn loopbaan als extern auditor bij KPMG Belgium. Hij

behaalde een Master in Economie aan de Hogeschool-Universiteit Brussel en een MBA
aan de Vlerick Management School.
Frédéric Renard (Equity Research Analyst Vastgoed), CFA, was voorheen Associate
Director bij CBRE in Brussel, waar hij zich toelegde op de waardering van
vastgoedactiva. Frédéric begon zijn loopbaan bij PwC als auditor gespecialiseerd in de
financiële sector. Hij bezit een CFA charter en studeerde magna cum laude af aan de
LSM – Louvain School of Management.
Thomas Landemaine (Equity Research Analyst Biotech & Healthcare), brengt zijn
ervaring mee als analist van de Life Science-sector bij makelaar CM-CIC, als Project
Manager bij Nordic Pharma en zijn consultancy-taken bij Capgemini Consulting en
Bionest Partners. Thomas bezit een PhD in Moleculaire Oncologie van de Universiteit
Paris V / Curie Institute en behaalde een MBA aan de IAE Paris, Sorbonne Graduate
Business School.
In een reactie op die nieuwe aanwervingen, zei Marlon Kelly, Co-head Equity
Brokerage bij Kepler Cheuvreux: “Sinds Belfius en Kepler Cheuvreux hun ECMpartnership in november bekendmaakten, ontvingen we zeer veel positieve reacties van
Belgische bedrijven en vermogensbeheerders. Ons vermogen om talenten zoals Loïc,
Matthias, Kris, Frédéric en Thomas aan te trekken, levert het bewijs van de industriële
logica achter deze samenwerking. Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst
gaat Kepler Cheuvreux zijn bestaande research uitbreiden tot meer dan 80 Belgische
aandelen, bovenop zijn pan-Europese bereik van 1.000 aandelen in 32
activiteitssectoren. Het mag duidelijk zijn dat we willen uitgroeien tot de meest
vooraanstaande effectenmakelaar in België”.
Bruno Accou, Head of Financial Markets bij Belfius, reageert: “We willen onze
klanten bedanken voor hun vertrouwen en voor het warme onthaal. In een
effectenwereld die in grote mate wordt beïnvloed door MIFID II, stelden we vast dat er
een behoefte bestond om aan Belgische beursgenoteerde ondernemingen via een
omvattend en kwalitatief hoogstaande aandelenresearch meer zichtbaarheid te geven bij
de Belgische en de internationale beleggersgemeenschap en te zorgen voor een grotere
liquiditeit voor hun aandelen. De reactie van onze klanten sterkt ons in die overtuiging.
We zijn blij dat getalenteerde analisten en salesmensen voor ons en voor onze klanten
kiezen.”
Over Kepler Cheuvreux
Kepler Cheuvreux is een vooraanstaande Europese financiëledienstenonderneming
gespecialiseerd in adviesverlening en bemiddelingsdiensten. De onderneming heeft vier
activiteiten: Equities, Debt & Derivatives, Investment Solutions en Corporate Finance. De
hoofdzetel is gevestigd in Parijs en de groep telt ongeveer 550 werknemers. Deze
alomtegenwoordige onderneming telt ook vestigingen in Amsterdam, Boston, Frankfurt,
Genève, Londen, Madrid, Milaan, New York, Oslo, Stockholm, Wenen, Zürich en nu ook
Brussel.
Het management en het personeel zijn de grootste aandeelhouders: De bancaire
partners Crédit Agricole CIB, UniCredit, Rabobank, Swedbank en Belfius zijn eveneens
vertegenwoordigd in het aandeelhouderschap.

Kepler Cheuvreux stelt 120 equity research analysts te werk die onderzoek doen naar
1.000 Europese bedrijven. Kepler Cheuvreux heeft de grootste equity researchvoetafdruk op het Europese vasteland. Meer details op www.keplercheuvreux.com.
Over Belfius Bank & Verzekeringen
Belfius Bank & Verzekeringen is een geïntegreerde bankverzekeraar met een stevige lokale
verankering, die zijn commerciële activiteiten uitoefent in België in drie sleuteldomeinen:
retail, commercial & private banking en wealth management, financiële dienstverlening aan
de publieke en sociale sector en ondernemingen, en verzekeringen.
Dankzij zijn 150 jaar ervaring in de overheidssector is Belfius altijd de bevoorrechte partner
geweest van de entiteiten van de openbare en de sociale sector en van talrijke KMO’s en
Mid-Corps in België. Het levert zijn klanten een geïntegreerd en volledig gamma van
producten en diensten. De activiteit inzake corporate banking spitst zich in hoofdzaak toe op
ondernemingen die actief zijn in België, met bijzondere aandacht voor middelgrote
ondernemingen.
Belfius Bank & Verzekeringen is volledig in handen van de Belgische overheid via de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).
Meer informatie op www.belfius.com
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