
 
 

 
 
 
PERSBERICHT 
 

CANDRIAM VERSTERKT BELEGGINGSEXPERTISE EN STELT VIJF 
NIEUWE FONDSBEHEERDERS AAN  

 

• Dany da Fonseca, CFA, treedt toe tot het investment grade credit team 

• Yohanne Levy treedt toe tot het fixed income team  

• Sébastien Le Berre treedt opnieuw toe tot het multi-asset team van Candriam  

• Damien Vergnaud en Célia Fseil treden toe tot het team equity market neutral  

• Beleggingsprofessionals komen over van BNP Paribas AM, La Française Group, LFIS Capital en 
SG 29 Haussmann 

 
Londen, 6 oktober 2022:Candriam, een wereldwijde multi-assetbeheerder die zich richt op duurzaam en 
verantwoord beleggen, kondigt met genoegen aan dat het vijf nieuwe fondsbeheerders heeft aangesteld als 
antwoord op de aanhoudende vraag van beleggers naar haar superieure productaanbod. Ze zullen allemaal 
in Parijs gevestigd zijn. 
 
Dany da Fonseca, CFA, Senior Fund Manager, wordt lid van het investment grade credit team. Hij wordt co-
beheerder van Candriam's duurzame euro obligatie bedrijfsstrategie, dat meer dan euro 1,37 mrd. vermogen 
onder beheer heeft per eind augustus 2022, naast Thomas Madesclaire, Senior Fund Manager bij Candriam. 
In zijn nieuwe functie zal Dany zich met name richten op de markt voor ESG-kredietobligaties. Daarvoor 
werkte hij bij Amundi, waar hij thematische ESG-kredietstrategieën beheerde en mee ontwikkelde. Dany zal 
rapporteren aan Patrick Zeenni, CFA, Head of Investment Grade & Credit Arbitrage. 
 
Yohanne Levy, fondsbeheerder, komt van La Française Group waar hij portefeuillebeheerder was voor zowel 
de investment grade credit als de vastrentende fondsen. Hij zal samen met Nicolas Forest, Global Head of 
Fixed Income, en Jamie Niven, Senior Fund Manager bij Candriam, de total return obligatiestrategie van 
Candriam beheren. Hij wordt ook medebeheerder van de wereldwijde obligatiestrategie en lid van het 
strategisch comité voor vastrentende waarden. Yohanne zal rapporteren aan Jamie Niven. Candriam’s 
Global vastrentende waarden platform beheert circa euro 45 mrd. per eind augustus 2022. Het team bestaat 
uit 40 beleggingsspecialisten, die nauw samenwerken met het ESG team dat 21 professionals heeft.   
 
Sébastien Le Berre, fondsbeheerder, keert terug naar Candriam binnen het multi-asset team, nadat hij eerder 
als Multi-asset strateeg en Fund Manager werkzaam was op het kantoor in Luxemburg van 2015 tot 2018. 
In zijn nieuwe functie zal hij zich richten op het beheer van de flexibele fondsen van Candriam, waaronder 
multi-asset income en income and growth strategieën. Daarvoor was hij Senior Portfolio Manager in de multi-
asset flexibele en absolute return teams bij BNP Paribas Asset Management. Sébastien zal rapporteren aan 
Nadège Dufossé, Global Head of Multi-Asset bij Candriam. Candriam’s multi-asset strategie heeft meer dan 
euro 15 mrd. AUM per eind augustus 2022. 
 
In het team equity market neutral van Candriam, waarin meer dan euro 2,36 mrd wordt beheerd (per eind 
augustus 2022),  worden Damien Vergnaud en Célia Fseil benoemd tot Fund Managers. Zij worden 
medebeheerders van deze strategie, naast Emmanuel Terraz, Global Head of Absolute Return and Quant 
Equity, en Sébastien de Gendre, Fund Manager.  
 
Damien komt van de statistische arbitrage desk van LFIS Capital, waar hij werkte als Quantitative Portfolio 
Manager, terwijl Célia eerder werkte als Quant Equities Portfolio Manager bij SG 29 Haussmann, 
onderdeel van Société Générale Private Bank. Beiden brengen sterke expertise mee in combinatie met 
technische kennis, omdat zij aan de buy-side hebben gewerkt en kwantitatieve aandelenstrategieën 
hebben beheerd en ontwikkeld. Damien en Celia zullen beiden rapporteren aan Emmanuel Terraz, Global 
Head of Absolute Return and Quant Equity.  
 
 
 
 



 
 

 
 
Vincent Hamelink, Chief Investment Officer en lid van de Group Strategic and Executive Committees bij 
Candriam, benadrukt: "Deze vijf nieuwe benoemingen bewijzen dat we voortdurend investeren in onze teams 
van deskundige professionals nu we een aanhoudende en sterke institutionele vraag zien naar ons 
gevarieerde fondsenaanbod. Wij willen onze beleggers een combinatie bieden van hoogwaardige 
beleggingsvaardigheden, diverse strategieën, convictie en verantwoordelijkheid, en een wereldwijd 
toonaangevende benadering van duurzaam beleggen." 
 
Deze nieuwe aanwervingen komen bovenop de uitbreiding van Candriam's ESG-ontwikkelings- en 
klimaatgerelateerde teams voor wereldwijde aandelen in mei van dit jaar als reactie op de groeiende vraag 
van beleggers naar haar producten1. 
 

EINDE 
 
Opmerkingen voor de redactie  
 
Dany da Fonseca 
Dany da Fonseca, CFA, is Senior Fund Manager in het lnvestment Grade & Credit Arbitrage team binnen 
het Global Credit team van Candriam. Hij is co-beheerder van Candriam's Sustainable Bond Euro 
Corporate strategie naast Thomas Madesclaire, Senior Fund Manager. Dany begon zijn carrière bij Amundi 
Pioneer (VS) in 2017 als risicoanalist en ging vervolgens de Credit Portfolio's van het bedrijf beheren met 
een focus op ESG-obligaties en innovatieve ESG-thema's. Dany heeft een Master in Engineering van 
ESTP Parijs en een Master in Management met als hoofdvak Financiën van ESSEC Business School. 
 
Yohanne Levy 
Yohanne is Fund Manager in het vastrentende team van Candriam, waar hij samen met Jamie Niven, 
Senior Fund Manager, en Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income bij Candriam, de total return 
obligatiestrategie van Candriam beheert. Hij is tevens medebeheerder van de wereldwijde 
obligatiestrategie van de onderneming en lid van het strategisch comité voor vastrentende waarden van de 
onderneming.Voorheen was Yohanne portefeuillebeheerder bij La Francaise in Parijs en richtte hij zich op 
investment grade bedrijfsobligaties. Daarnaast hield hij zich bezig met wereldwijde macro en was hij 
betrokken bij het beheer van absolute return- en inflatiemandaten. Yohanne studeerde zowel aan de 
Université Paris Dauphine (master toegepaste wiskunde) als aan de École nationale des ponts et 
chaussées (ingenieursdiploma).  
 
Sébastien Le Berre 
Sébastien is in september 2022 bij Candriam begonnen als Fund Manager in het multi-asset team.Hij is 
medebeheerder van de flexibele fondsen van de firma, waaronder multi-asset income en income en 
groeistrategieën. Daarvoor werkte hij van 2015 tot 2018 als multi-asset strateeg en Fund Manager bij het 
kantoor van Candriam in Luxemburg, voordat hij overstapte naar BNP Paribas Asset Management, waar hij 
Senior Portfolio Manager was in de multi-asset flexibele en absolute return teams. Sébastien heeft een 
Master in kwantitatieve financiën en risicobeheer van de ENSAE ParisTech. 
 
Damien Vergnaud 
Damien maakt als Fund Manager deel uit van Candriam's team voor equity market neutral strategieën.Hij 
heeft meer dan 8 jaar ervaring met zowel de kwantitatieve aspecten als het beheer van fondsen, met een 
focus op ESG-fondsen.In zijn laatste functie was hij kwantitatief portefeuillebeheerder en beheerde hij 
risicopremiestrategieën op vastrentende producten, valuta en aandelen en had hij de leiding over Long & 
Long-Short ESG-fondsen bij bij LFIS Capital. Hij studeerde af aan de Mines ParisTech met als hoofdvak 
kwantitatieve financiën. 
 
Célia Fseil 
Célia trad in september 2022 bij Candriam in dienst als Fund Manager in het team equity market neutral. Zij 
heeft een technische en kwantitatieve achtergrond, opgedaan gedurende vier jaar bij 
vermogensbeheerders. Daarvoor werkte ze als Quant Equities Portfolio Manager, verantwoordelijk voor het  

 
1 https://www.candriam.co.uk/49bbcf/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/05-2022/candriam-strengthens-
sustainable-investment-teams-with-four-new-appointments---final.pdf  

https://www.candriam.co.uk/49bbcf/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/05-2022/candriam-strengthens-sustainable-investment-teams-with-four-new-appointments---final.pdf
https://www.candriam.co.uk/49bbcf/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/05-2022/candriam-strengthens-sustainable-investment-teams-with-four-new-appointments---final.pdf


 
 

 
 
beheer van systematische strategieën bij SG 29 Haussmann, onderdeel van Société Générale Private 
Bank, en ook als Quant Analyst bij dezelfde firma.Ze begon haar carrière als Risk and Valuation Analyst in 
2014 en studeerde af met een Advanced Master in Quantitative Finance and Risk Management van 
ENSAE ParisTech en een MSc in Economic and Financial Engineering van de Université Paris-Dauphine. 
 
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 miljard2 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 beleggingsoplossingen3 aan in obligaties, aandelen, strategieën met een absoluut 
rendement en activa-allocatie.  
Candriam is een New York Life Investments Company. New York Life Investments4 behoort tot de grootste 
internationale vermogensbeheerders5. 
Meer informatie vindt u op www.candriam.com    
 
Met persvragen kunt u terecht bij: 
 
CANDRIAM 
Jennifer Spivey or Chiara Barreca (Group) 
+44 7852 585168 or +44 781 800 4325   
media_relations@candriam.com 
Isabelle Lievens (Benelux) 
+32 2 509 61 69 
 
 
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 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 site 
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/ 
 

 
2 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. 
3 Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar voor alle beleggers of in alle regio's. 
4“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. 
5 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. 
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