PERSBERICHT
CANDRIAM VERSTERKT DUURZAME BELEGGINGSTEAMS MET VIER NIEUWE AANWERVINGEN
•
•

Kondigt twee nieuwe aanwervingen en twee interne promoties aan
Creëert nieuwe seniorfunctie in New York om meer ESG-cliënten in de VS te kunnen bedienen

Brussel/Amsterdam, 25 mei 2022: Candriam, een wereldwijde multi-assetbeheerder die zich toelegt op duurzaam
en verantwoord beleggen, heeft zowel zijn ESG-ontwikkelingsteams als zijn klimaatgerelateerde thematische
wereldwijde aandelenteams uitgebreid om zo in te spelen op de groeiende vraag van beleggers naar zijn producten.
Vorig jaar werd een record AUM van 158 miljard euro bekendgemaakt.1.
Candriam meldde onlangs dat zijn AUM in ESG-producten nu al 105 miljard euro bedragen, wat 67% van het totaal
vertegenwoordigt. Zijn actief beheerde thematische strategieën blijken bijzonder populair: vorig jaar was er een
instroom van 2,1 miljard euro en steeg het AUM van het thematische wereldwijde aandelenplatform van twaalf
fondsen tot 12,2 miljard euro.
Thematic Global Equity – nieuwe senior aanwerving en interne promotie
Marouane Bouchriha, CFA, is aangesteld als fondsbeheerder van Candriams Climate Action strategie, die hij samen
met Vincent Meuleman zal beheren. Marouane heeft meer dan zeven jaar beleggingservaring en is afkomstig van
Edmond de Rothschild Asset Management, waar hij medebeheerder was van strategieën voor klimaatoplossingen.
Hij heeft een Master in Financial Markets & Risk Evaluation van de Toulouse School of Economics.
David Czupryna is aangesteld als lead fund manager voor de circulaire economie-strategie van het bedrijf. Zijn
nieuwe functie is een natuurlijke overgang van zijn vorige functie als Head of ESG development bij Candriam, waar
hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van Candriams ESG-voetafdruk en de creatie van nieuwe
thematische beleggingsstrategieën. David heeft ongeveer 15 jaar beleggingservaring.
Marouane en David rapporteren aan Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity.
ESG Development – nieuwe functie in New York en interne promotie
Alexandra Russo is aangesteld in een nieuw gecreëerde rol als Head of ESG Client Portfolio Management voor de
VS en het VK. Alexandra trad in dienst na tien jaar bij Allianz Global Investors waar ze product- en
duurzaamheidsspecialist was en lid van het thematische aandelenteam.
Vanuit New York en in samenwerking met Candriams interne team van 22 ESG-research- en beleggingsprofessionals
zal zij de knowhow van de firma in de VS en het VK ondersteunen voor wat de belangrijkste ESG-strategieën betreft.2
Marie Niemczyk is benoemd tot Head of ESG Client Portfolio Management voor Europa en is gevestigd in Parijs.
Marie werkt sinds 2018 bij de firma als Head of Insurance Relations. Het ESG Client Portfolio Management Team
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Per 31 december 2021. Activa onder beheer (AUM) omvatten activa die niet vallen onder de definitie van de Amerikaanse Securities and
Exchange Commission in formulier ADV, Deel 1A.
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Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar voor alle beleggers of in alle regio's.

van Candriam speelt een sleutelrol in het overbrengen van de ESG-expertise van Candriam aan beleggers, het
ontwikkelen van de ESG-activiteiten en het ESG-aanbod van de firma, en het implementeren van regelgevende
evoluties.
Alexandra en Marie rapporteren aan Wim Van Hyfte PhD, Global Head of ESG Investments and Research.
Vincent Hamelink, Chief Investment Officer bij Candriam, stelt: "Dankzij deze benoemingen kan Candriam zijn
sterktes in ESG-beleggen en thematische aandelen verder uitbouwen. Deze teams krijgen er een schat aan expertise
bij, wat onze vaardigheden en ervaring verrijkt. Beleggers willen dat we verder gaan op ons elan rond duurzaam en
verantwoord beleggen, en zelfs nog verder gaan. Daarom ben ik blij dat we deze mensen kunnen aantrekken en
geweldige nieuwe talenten kunnen binnenhalen."
EINDE
CV'S
Marouane Bouchriha
Marouane begon zijn carrière in 2015 bij Edmond de Rothschild AM in Parijs als aandelenanalist rond
milieuthema's. Sinds 2018 was hij medebeheerder van een wereldwijd mandaat gericht op klimaatoplossingen en
ook van een energie-evolutiefonds dat zich richtte op de klimaatgerelateerde energietransitie die aan de gang is.
In 2020 werd hij lead manager van een wereldwijd aandelenklimaatfonds. Marouane behaalde een Master in
Financiële Markten en Risicobeoordeling van de Toulouse School of Economics en treedt daar op als extern
docent over duurzame financiering en ESG-analyse. Hij is CFA charterhouder sinds 2018.
David Czupryna
Voor hij in 2018 bij Candriam begon, werkte David bij Sycomore Asset Management, waar hij zich richtte op de
groei van ESG-strategieën in Duitssprekende landen. Daarvoor was hij werkzaam bij Erste Asset Management en
bij BNP Paribas in Londen op de equity derivative structuring desk. David heeft een MBA van de Universiteit van
Cambridge en een Master in politieke wetenschappen van de Université Libre de Bruxelles en de Université
catholique de Louvain.
Alexandra Russo
Alexandra Russo begon haar carrière in 2012 bij Allianz Global Investors. Bij Allianz bekleedde Alexandra
verschillende functies in marketing, operations en beleggingsbeheer. In 2016 werd ze productspecialist voor
aandelenproducten, met een specifieke focus op het Global Water-fonds. Alexandra werd ook
duurzaamheidsspecialist bij het bedrijf en hielp interne en externe cliënten te informeren over ESG-gerelateerde
onderwerpen. Voordat Alexandra in maart 2022 bij Candriam in dienst trad, was ze directeur en productspecialist
in het Thematic Equity-team, waar ze een deel van haar tijd besteedde aan onderzoek naar duurzame thema's die
relevant zijn voor de SDG-strategieën van het team. Ze heeft een B.A. in Economie van Rhodes College.
Marie Niemczyk
Voordat ze in 2018 bij Candriam kwam, was Marie verantwoordelijk voor institutionele strategie en ontwikkeling
bij AXA Investment Managers in Parijs. Voordien bekleedde Marie verschillende functies bij Fidelity in Londen,
Frankfurt en Parijs. Daarvoor was zij econoom bij EY in Londen. Zij begon haar loopbaan in 2004 als Research
Associate bij The Advisory Board Company in Washington D.C.. Marie heeft een M.Sc. van de London School of
Economics, een B.A. van Swarthmore College, en heeft IMC- en CISI-kwalificaties.

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 158 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
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Om het risicoprofiel van het fonds optimaal te begrijpen, raden we de beleggers aan om de officiële prospectus van
het fonds en de beschrijving van de onderliggende risico's zorgvuldig te lezen. De waarde van de belegging kan
dalen, met name door de blootstelling van het fonds aan de risico's in verband met afgeleide financiële
instrumenten, opkomende markten, liquiditeit en concentratie, kapitaalverlies, aandelenrisico,
duurzaamheidsrisico en ESG-beleggingsrisico. De in dit document gepresenteerde extra-financiële doelstellingen
zijn gebaseerd op de realisatie van veronderstellingen die Candriam heeft gemaakt. De toepassing van de ESGratingmodellen van Candriam vereist toegang tot diverse kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, afhankelijk van
de sector en de precieze activiteiten van een bepaald bedrijf. Voor meer informatie over de
duurzaamheidsaspecten van het fonds, met inbegrip van de duurzaamheidsinformatieverschaffing en de
transparantiecodes, kunt u terecht op de site
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Per 31 December 2021. 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.
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Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar voor alle beleggers of in alle regio's.
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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.
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Bron: in juni 2021 kende Pensions & Investments New York Life Investments de 27 e plaats toe op zijn lijst met de belangrijkste
vermogensbeheerders ter wereld. Het klassement is gebaseerd op de wereldwijde som van alle activa die eind 2020 voor institutionele beleggers
beheerd werden. De activa van New York Life Investments omvatten ook de activa van de aangesloten beleggingsadviseurs.

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/

