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New York Life benoemt Naïm Abou-Jaoudé tot CEO van New York Life Investment Management 

 
Vincent Hamelink wordt CEO van Candriam 

 
Renato Guerriero wordt Deputy CEO van Candriam 

 
NEW YORK, 30 januari 2023 - New York Life, Amerika's grootste levensverzekeraari, heeft vandaag 
aangekondigd dat Naïm Abou-Jaoudé is benoemd tot Chief Executive Officer van New York Life 
Investment Management (NYLIM)ii. De heer Abou-Jaoudé is momenteel de CEO van Candriam, een 
wereldwijde multidisciplinaire vermogensbeheerder met 149 miljard dollar aan activa onder 
beheeriii, actief in 20 landen, en een van de grootste beleggingsdochters van New York Life. Abou-
Jaoudé is tevens voorzitter van New York Life Investment Management International, een divisie van 
NYLIM. De heer Abou-Jaoudé zal rapporteren aan Alain Karaoglan, hoofd van de Strategic Businesses 
bij New York Life. 
 
Na een eminente 30-jarige carrière in beleggingsbeheer, waarvan 16 jaar als CEO van Candriam, zal 
Naïm Abou-Jaoudé op 1 mei 2023 de functie van CEO van de wereldwijde beheeractiviteiten van 
New York Life op zich nemen. Hij wordt verantwoordelijk voor NYLIM's wereldwijde multi-boutique 
divisie, met kantoren in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Azië en Australië, en haar 
gediversifieerde Amerikaanse beleggingsfondsen en ETF operationele platforms.   
 
"Naïm is een ervaren leider in de wereldwijde sector van het beleggingsbeheer met een sterke 
trackrecord als CEO van Candriam. Ik heb veel vertrouwen in het leiderschap en de visie die hij de 
komende jaren aan NYLIM zal geven", aldus Craig DeSanto, CEO en President van New York Life.  
 
In de afgelopen tien jaar heeft NYLIM haar beheerd vermogen meer dan zien verdubbelen tot $371 
miljardiv door een combinatie van geografische uitbreidingen, organische initiatieven en overnames. 
Vandaag vertegenwoordigen de internationale activiteiten van NYLIM 45% van het totale beheerde 
vermogen. 
 
"Candriam is een van de snelst groeiende vermogensbeheerders in Europa, een succesverhaal waar 
we erg trots op zijn: het beheerd vermogen is sinds de overname van Candriam verdubbeld. v Ik heb 
er alle vertrouwen in dat NYLIM en Candriam onder leiding van Naïm hun groeitraject zullen 
voortzetten", aldus Alain Karaoglan. 
 
Vincent Hamelink, Chief Investment Officer van Candriam, volgt de heer Abou-Jaoudé op als CEO van 
Candriam en Renato Guerriero, Chief Sales and Distribution Officer, wordt Deputy CEO en is 
verantwoordelijk voor Global Development and Distribution, beide met ingang van 1 mei 2023. Op 
dat moment zal de heer Abou-Jaoudé tevens de functie van voorzitter van de raad van bestuur van 
Candriam overnemen. 
 
Naïm Abou-Jaoudé: "Ik ben vereerd NYLIM te leiden als CEO. Ik maak al bijna tien jaar deel uit van de 
New York Life familie, en in die tijd leerde ik een bedrijf kennen dat de beste principes van 
vermogensbeheer laat zien. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op de lange termijn een aanzienlijke 
waarde zullen blijven bieden, en dit voor al onze stakeholders."  
 
"Ik ben enorm trots dat ik de leiding van Candriam kan overdragen aan Vincent Hamelink en Renato 
Guerriero, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de groei van de onderneming dankzij de 
ontwikkeling van een beleggingsplatform dat investeerders consequent langetermijnrendementen 
heeft opgeleverd en de vraag naar het merk Candriam heeft versneld. Ik kijk uit naar het verdere 
succes van Candriam onder hun leiding," voegde Abou-Jaoudé eraan toe. 
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Vincent Hamelink zei: "Ik werk al meer dan 20 jaar samen met Naïm aan de ontwikkeling van het 
bedrijfs- en beleggingsplatform van Candriam, dat vandaag de dag bekend staat om zijn 
hoogwaardige fondsbeheermogelijkheden en innovatieve beleggingsoplossingen. Het is een 
voorrecht om de rol van CEO over te nemen en ik ben ervan overtuigd dat we belangrijke waarde 
zullen blijven leveren aan onze cliënten, aandeelhouder en onze stakeholders."  
 
Over New York Life 
New York Life Insurance Company (www.newyorklife.com), een Fortune 100-bedrijf dat in 1845 is 
opgericht, is de grootste onderlinge levensverzekeringsmaatschappij in de Verenigde Staten1 en een 
van de grootste levensverzekeraars ter wereld. De familie van New York Life heeft haar hoofdkantoor 
in New York City en biedt levensverzekeringen, pensioeninkomsten, beleggingen en langdurige 
zorgverzekeringen aan. New York Life heeft de hoogste financiële ratings die momenteel aan een 
Amerikaanse levensverzekeraar worden toegekend door alle vier de grote ratingbureausvi. 
 
Over Candriam  
Candriam is een Europees multidisciplinaire vermogensbeheerder, evenals een gerenommeerd 
pionier en leider in duurzaam beleggen. De naam Candriam (Conviction AND Responsibility In Asset 
Management) weerspiegelt de kernwaarden van het bedrijf. Candriam beheert een vermogen van 
zo'n EUR 139 miljardvii met een team van meer dan 600 professionals. Het heeft beheercentra in 
Luxemburg, Brussel, Parijs en Londen, die cliënten in meer dan 20 landen op 4 continenten bedienen. 
Candriam biedt innovatieve en gediversifieerde beleggingsoplossingenviii aan in obligaties, aandelen, 
strategieën met een absoluut rendement en activa-allocatie.  
Candriam is een New York Life Investments Company. New York Life Investmentsix behoort tot de 
grootste internationale vermogensbeheerdersx. 
Meer informatie vindt u op www.candriam.com. 
 
Voor vragen aan de media kunt u contact opnemen met 
 

New York Life 
Allison Scott 
+1 212 576 4517 
awscott@newyorklife.com 

Candriam 
Jennifer Spivey  
+44 7852 585168 
jennifer.spivey@candriam.com 
 

 

 

 

 
i Gebaseerd op inkomsten zoals gerapporteerd door "Fortune 500 gerangschikt binnen Industrieën, Verzekeringen: Life, Health 

(Mutual)," Fortune magazine, 5/23/2022. Zie voor de methodologie http://fortune.com/fortune500/. 
ii New York Life Investment Management (NYLIM) verwijst naar New York Life Investment Management LLC en naar de 
wereldwijde vermogensbeheeractiviteiten van New York Life, waaronder MacKay Shields LLC, Candriam S.C.A., IndexIQ  
Advisors LLC, Apogem Capital LLC en Ausbil Investment Management Limited. New York Life Investment Management maakt 
deel uit van New York Life Investments, zowel een dienstmerk als de gemeenschappelijke handelsnaam van bepaalde 
beleggingsadviseurs die verbonden zijn aan New York Life Insurance Company. New York Life Investments heeft $661 miljard 
aan AUM.3 

iii De activa onder beheer (AUM) zijn per 31/12/2022 en omvatten bepaalde activa die niet in aanmerking komen als 
gereglementeerd beheerd vermogen. 
iv Omvat activa van de beleggingsadviseurs aangesloten bij New York Life Insurance Company, met uitzondering van Kartesia 
Management, en Tristan Capital Partners, per 31 december 2022.  
v Candriam werd in februari 2014 overgenomen door New York Life.   
vi Commentaar van individuele onafhankelijke ratingbureaus per 18/10/2022: A.M. Best (A++), Fitch (AAA), Moody's Investors 
Service (Aaa), Standard & Poor's (AA+). 
vii Per 31 December 2022. Het vermogen onder beheer omvat activa die niet binnen de definitie vallen die de Amerikaanse 
Securities and Exchange Commission geeft aan 'regulatory assets under management' in Form ADV, Part 1A. 
viii Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar voor alle beleggers of in alle regio's. 
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ix“New York Life Investments is een dienstmerk dat wordt gebruikt door New York Life Investment Management Holdings LLC en 
haar dochteronderneming New York Life Investment Management LLC. Beide zijn indirecte volledige dochterondernemingen van 
New York Life Insurance Company. 
x Bron: in juni 2022 kende Pensions & Investments New York Life Investments de 27e plaats toe op zijn lijst met de belangrijkste 
vermogensbeheerders ter wereld. Het klassement is gebaseerd op de wereldwijde som van alle activa die eind 2021 voor 
institutionele beleggers beheerd werden. De activa van New York Life Investments omvatten ook de activa van de aangesloten 
beleggingsadviseurs. 


