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Candriam lanceert Global Metaverse Fund 

 
 Het wereldwijde aandelenfonds zal beleggen in bedrijven die overal ter wereld actief zijn en een 

duidelijke link hebben met de metaverse. 
 Verwacht wordt dat de markt tegen 2025 meer dan 5 biljoen dollar groot zal zijn naarmate de 

digitale economie de metaverse omarmt (bron McKinsey). 
 Het artikel 8 fonds zal zich vooral richten op potentiële controverses in verband met de uitrol van de 

metaverse, zoals kansspelen, slechte bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de 
gebruikers of zeer energie-intensieve toepassingen. 

 
Amsterdam, 24 oktober 2022 - Candriam, een wereldwijde multi-specialist vermogensbeheerder, heeft het 
Candriam Equities L Meta Globe Fund1 “the Meta Globe Fund” gelanceerd, dat belegt in bedrijven die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling en verbetering van de metaverse. Het fonds is de laatste aanwinst binnen 
het groeiende thematische aandelengamma van Candriam, dat meer dan $9 miljard aan activa onder beheer 
heeft over 13 fondsen die inspelen op het groeipotentieel van structurele megatrends op lange termijn, 
waaronder gezondheid, milieu, technologie en demografie. Het Meta Globe Fonds is een artikel 8 fonds in 
het kader van de verordening voor informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. 
 
Hoewel de metaverse nog in de kinderschoenen staat, is Candriam van mening dat de metaverse beleggers 
een aanzienlijke en overtuigende beleggings mogelijkheid op lange termijn biedt, aangezien de markten 
verwachten dat de metaverse economie meer dan 5 biljoen dollar zal bedragen2. Er zijn al tekenen over hoe 
de toekomst eruit zou kunnen zien: de markt voor virtuele en augmented reality zal tegen 2024 naar schatting 
73 miljard dollar bereiken3, en de markt voor NFT’s en digitale echtheidscertificaten zal tegen 2025 naar 
schatting 80 miljard dollar bereiken4. 
 
Het fonds zal actief worden beheerd door een team met in totaal 40 jaar beleggingservaring: Johan Van Der 
Biest, Deputy Head of Thematic Global Equity, Felix Demaeght, CFA, Fund Manager, en Nataniel Wejchert, 
Technology Equity Analyst, onder toezicht van Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity, met 
34 jaar beleggingservaring. Daarnaast krijgt het team ondersteuning van Candriam’s  ESG-team, dat bestaat 
uit 21 ESG-analisten en een zeer goede reputatie heeft. 
 
Het Candriam Equities L Meta Globe Fund, een compartiment van de BEVEK Candriam Equities L, is 
gevestigd in Luxemburg en mag worden aangeboden in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, 
Nederland en Spanje. 
 
Johan Van Der Biest, Deputy Head of Thematic Global Equity bij Candriam, zei: “In een snelgroeiende 
digitale wereld is het steeds belangrijker om elke digitale interactie diepgaander en aantrekkelijker te maken. 
De metaverse is een van de meest belangrijke ontwikkelingen op technologisch gebied. Hoewel het nog jong 
is, is het nu al duidelijk dat de ontwikkeling ervan de hele technologiesector op sleeptouw zal nemen. Dit zal 
de sectoren onderwijs, gezondheid, communicatie en amusement ontwrichten en mogelijk revolutioneren. 
Het potentieel en de mogelijkheden zijn enorm, en wij willen het toegankelijker maken voor onze klanten. 
Voortbouwend op het succes van ons huidige assortiment thematische aandelen, en met name ons fonds 
voor robotica en innovatieve technologie, zien wij ons Meta Globe-fonds als een natuurlijke uitbreiding en 
volgende stap in ons aanbod.” 
 

Einde 
 
  

 
1 Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbenadering impliceert een referentie aan een benchmark (MSCI ACWI (Net Return) 
2 Waardecreatie in de metaverse | McKinsey 
3 Metaverse Investing: An Investment Opportunity | Morgan Stanley 
4 Schattingen van GrandViewResearch per 2021 



 
 
 
 
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 
143 miljard5 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 beleggingsoplossingen6 aan in obligaties, aandelen, strategieën met een absoluut 
rendement en activa-allocatie.  
 
Candriam is een New York Life Investments Company. New York Life Investments7 behoort tot de grootste 
internationale vermogensbeheerders8. 
 
Meer informatie vindt u op www.candriam.com    
 
Met persvragen kunt u terecht bij: 
 
 
Candriam 
Chiara Barreca of Isabelle Lievens  
+44 781 800 4325 / +32 2 509 61 69 
media_relations@candriam.com 
 

 

 
 

 

Dit marketingdocument wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële 
instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit 
uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gegevens en bronnen in dit document zorgvuldig selecteert, 
kunnen fouten of omissies niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe 
of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam 
moeten te allen tijde worden gerespecteerd, de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming.  
 
Candriam raadt beleggers aan om op zijn website www.candriam.com het document “Essentiële Beleggersinformatie”, 
de prospectus en alle overige relevante informatie te raadplegen alvorens te beleggen in een van zijn fondsen, met 
inbegrip van de netto inventariswaarde. Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in de plaatselijke talen voor elk 
land waar het fonds mag worden gecommercialiseerd. 
 
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 de veronderstellingen van Candriam. De toepassing van de ESG-ratingmodellen 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 website: 
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/ 

 
5 Per 30 Juni 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. 
6 Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar voor alle beleggers of in alle regio's. 
7“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. 
8 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. 


