
                                       
 

  
 

 

Candriam Group verwerft meerderheidsbelang in 

Tristan Capital Partners: een toonaangevende Europese 
vastgoedbeheerder 

 
  
Londen/ Brussel, 14 februari 2023 -Candriam Group ("Candriam"), een New York Life Investments Company, heeft 
vandaag aangekondigd dat zij een overeenkomst heeft bereikt voor de aankoop van een extra belang van 31% in 
de pan-Europese vastgoedinvesteringsbeheerder Tristan Capital Partners ("Tristan"), waardoor haar totale 
investering medio 2023 op 80% komt1. De resterende 20% van Tristan zal in handen blijven van het senior team, 
zodat de belangen op lange termijn gealigneerd blijven en als blijvende stimulans voor het groeiende team.  

 

Tristan, dat meer dan EUR 15 miljard2 aan activa beheert voor institutionele en particuliere beleggers, zal net als de 
afgelopen vijf jaar zijn autonomie op het gebied van beleggingsbeheer behouden, terwijl het bedrijf gebruik kan 
maken van de operationele en financiële middelen, het distributienetwerk en de omvang van zowel Candriam als 
New York Life Investments. Het beleggingsproces noch de beleggingsstrategieën van de onderneming zullen worden 
gewijzigd.    
  
Er komen geen veranderingen in de leiding van Tristan. Ric Lewis blijft uitvoerend voorzitter van Tristan, voorzitter 
van het investeringscomité en voorzitter van de holding. Ian Laming blijft aan als CEO; en Cameron Spry en Ric 
Lewis blijven aan als Co-CIO's.  
 
De transactie is in lijn met de groeistrategie van Candriam om via dit partnerschap haar aanbod van particuliere 
activa verder uit te breiden, gezien de sterke vraag van institutionele beleggers en de groeitrends op lange termijn. 
De multi-specialistische capaciteiten van Candriam omvatten beleggingsoplossingen in duurzame investeringen, 
obligaties, aandelen, asset allocatie, absolute return strategieën, private credit en vastgoed.   
   
Naïm Abou-Jaoudé, CEO van Candriam en voorzitter van New York Life Investment Management 
International, licht toe: "Tristan heeft sinds de lancering in 2009 een succesvol bedrijf opgericht en daarbij een sterke 
marktaanwezigheid en een indrukwekkende staat van dienst op de Europese markten opgebouwd. Onze 
gemeenschappelijke kernwaarden en cultuur hebben ons partnerschap in de afgelopen vijf jaar versterkt. In die tijd 
is het beheerd vermogen van Tristan gegroeid van EUR 7 miljard naar meer dan EUR 15 miljard. We zijn enthousiast 
om Tristan te ondersteunen in zijn volgende groeifase."    
  
Ric Lewis, oprichter, Executive Chairman en Co-CIO van Tristan Capital Partners, voegde daaraan toe: 
"Tristan, Candriam en New York Life Investments zijn vijf jaar geleden voor het eerst een strategisch partnerschap 
aangegaan. Gedurende deze periode hebben wij een krachtige alliantie gevormd op basis van wederzijds respect 
en het begrip van het belang van het behoud van Tristan's ondernemerscultuur, investeringsfilosofie en discipline. 
Deze volgende stap getuigt van het succes van ons partnerschap tot nu toe."  
  
"Ons bedrijf is goed gepositioneerd voor groei in de aanloop naar de volgende Europese vastgoedcyclus; we hebben 
onze grootste kapitaalverhoging ooit afgerond in ons meest recente opportunistische fonds, we hebben de activiteiten 
met succes gediversifieerd naar schuldstrategieën en we hebben genoeg beschikbare liquide middelen in al onze 
fondsreeksen. Deze investering zal onze groei vergemakkelijken, omdat we de mogelijkheden voor onze klanten, 
medewerkers en partners de komende jaren willen uitbreiden."  
 
 
   

- EINDE- 
 

 
1 De sluiting van de transactie is afhankelijk van de vervulling van bepaalde voorwaarden. 
2 Per 31 december 2022  



                                       
 

  
 

 

Over Candriam  
 
Candriam is een Europees multidisciplinaire vermogensbeheerder, evenals een gerenommeerd pionier en leider in 
duurzaam beleggen sinds 1996. De naam Candriam (Conviction AND Responsibility In Asset Management) 
weerspiegelt de kernwaarden van het bedrijf. Candriam beheert een vermogen van zo'n EUR 140 miljard3 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 
beleggingsoplossingen4 aan in obligaties, aandelen, strategieën met een absoluut rendement en activa-allocatie.  
 
Candriam is een New York Life Investments Company. New York Life Investments5 behoort tot de grootste 
internationale vermogensbeheerders6. 
 
Meer informatie vindt u op www.candriam.com    
 

 
Over Tristan Capital Partners 
  
Tristan Capital Partners is een vastgoedbeleggingsbeheerder, gespecialiseerd in beleggingsstrategieën met 
toegevoegde waarde in alle soorten vastgoed in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Tristan's pan-Europese 
vastgoedfondsen omvatten core+, opportunistische en schuldstrategieën, met een totaal beheerd vermogen van 
meer dan €15 miljard en een trouw klantenbestand van institutionele en particuliere beleggers.  
   
Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Ric Lewis. Het senior team en het beleggingscomité van het kantoor werken 
al meer dan 20 jaar samen in 12 fondsen, met beleggingen voor in totaal meer dan 24 miljard euro aan bruto 
vastgoedactiva (vanaf januari 2023). Het kantoor heeft een ervaren team van meer dan 170 professionals verspreid 
over zes kantoren in Europa (vanaf januari 2023).    
  
Tristan heeft zijn hoofdkantoor in Londen en kantoren in Luxemburg, Milaan, Parijs, Frankfurt en Amsterdam..  
 
Ga naar www.tristancap.com.  
  
   
Mediacontacten: 
  
Tristan Capital Partners 
Emma Hammond  
 
  

+44 (0) 7786 088335   ehammond@tristancap.com  
   

  
Candriam  
Chiara Barreca (Londen) 
+44 781 800 4325   
 
 
Isabelle Lievens (Brussel)  
+32 2 509 61 69  
  

  
  
  

  
  
 media_relations@candriam.com 

 
3 Per 31 december 2022.  
4 Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar voor alle beleggers of in alle regio's. 
5“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. 
6 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. 

http://www.candriam.com/
http://www.tristancap.com/
mailto:ehammond@tristancap.com
mailto:media_relations@candriam.com


                                       
 

  
 

 

 


