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Parijs, 8 december 2021: La Française, een vermogensbeheergroep met multi-expertises en 
meer dan 56 miljard euro onder beheer, versterkt haar internationaal (buiten Frankrijk) 
commercieel ontwikkelingsteam en kondigt de komst aan van Olivier BROUWERS als Head of 
BENELUX & NORDICS. Hij zal rapporteren aan Gerardo Duplat, Head of International Business 
Development. 
 
Olivier BROUWERS wordt lid van het team dat verantwoordelijk is voor de Benelux en de 
Scandinavische landen, aan de zijde van Gianni Pauwels, Commercieel verantwoordelijke – 
België en Nederland, en Clément Maillet, Commercieel verantwoordelijke – Luxemburg. Als Head 
of Benelux & Nordics zal Olivier de fondsen- en vastgoedactiviteiten voor institutionele klanten en 
fondsselectors ontwikkelen. Met bijna vijfentwintig jaar ervaring in de sector vermogensbeheer 
(actief en passief) brengt Olivier voor La Française solide kennis mee over de uitdagingen van 
grensoverschrijdende fondsdistributie en maatschappelijk verantwoord beleggen. 
 

Olivier BROUWERS (49) begon zijn carrière in 1996 bij Paribas Bank Belgium, op de 
afdeling Private Banking. In 1998 trad hij in dienst bij Invesco France en deed een eerste 
ervaring op met de distributie van fondsen, met name op de Belgische markt. Na drie jaar 
nam hij deel aan de oprichting van Invesco Asset Management in België, waar hij een 
carrière van negentien jaar begon, aanvankelijk als verantwoordelijke voor de afdelingen 
Verkoop en Klantendienst voor institutionele en retailklanten in België en in Luxemburg. 
Bij elke promotie werden de geografische verantwoordelijkheden van Olivier uitgebreid en 
omvatte uiteindelijk de Benelux, Frankrijk en Scandinavië. In 2013 werd Olivier zich 
bewust van de rol die de financiële sector moet spelen om bij te dragen aan een 
duurzamere economie en werd hij tegelijkertijd lid van het Comité voor duurzame 
producten, een expertise die hij gedurende zijn hele carrière verder ontwikkelt. 
 
Meer recent was Olivier ook gedurende meer dan 1 jaar CEO ad-interim voor het filiaal 
asset management van de Belfius Groep. Naast de reglementaire en organisatorische 
aspecten heeft hij ook intern de steeds verfijndere behoeften van distributeurs ten opzichte 
van vermogensbeheerders ervaren.  
 
Olivier BROUWERS behaalde een Bachelor in Economie met een specialisatie in 
financiën aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB-Solvay) en is ook gediplomeerde van de 
Belgische Vereniging van Financiële Analisten. 

 



 

 
 
 

Gerardo DUPLAT, Head of International Business Development, concludeert: "Dankzij zijn 

enorme multiculturele ervaring was Olivier de 'voor de hand liggende' keuze om de Benelux en 

de Scandinavische markten te ontwikkelen. Grensoverschrijdende distributie, inzet van lokale 

ontwikkelingsstrategieën, actief versus passief beheer en duurzame beleggingen zijn allemaal 

gebieden waarin hij uitblinkt."  

 

 

Over La Française 

Grote veranderingen als gevolg van de maatschappelijke en ecologische uitdagingen zijn stuk 

voor stuk kansen om met andere ogen naar de toekomst te kijken. De nieuwe hefbomen zullen 

de groei en financiële prestaties van morgen bepalen. Het is in deze geest dat de Groep La 

Française haar beleggingsoordeel vormt en haar opdracht als beheermaatschappij vormgeeft. 

La Française is georganiseerd rond de twee pijlers 'financiële activa' en 'vastgoedactiva' en past 

een multi-boutique-model toe met institutionele en professionele vermogensbeheerders  in 

Frankrijk en op internationaal niveau. 

Overtuigd van de ingrijpende transformaties die inherent zijn aan een meer gedigitaliseerde en 

verbonden wereld, heeft de Groep een innovatieplatform gecreëerd dat nieuwe activiteiten 

bundelt die geïdentificeerd worden als de belangrijkste businesses van morgen. 

La Française beheert een vermogen van 56 miljard euro via haar vestigingen in Parijs, Frankfurt, 

Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Hongkong en Seoul (30/09/2021). 

La Française is een dochteronderneming van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe 

(CMNE). Crédit Mutuel Group, Standard & Poor's rating (06/2021): Lange termijn: A, stabiele 

vooruitzichten / Korte termijn: A-1. 

 
 

Contactpersonen La Française 

La Française:  
Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com 
Debbie Marty: +33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com 
 
 
 
Disclaimer 

 

MARKETINGDOCUMENT VOORBEHOUDEN AAN PROFESSIONELE BELEGGERS IN DE ZIN 

VAN DE MIFID II-RICHTLIJN.  
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De informatie in dit persbericht vormt geen uitnodiging of aansporing tot belegging, voorstel tot 
belegging, advies inzake belegging of aanbeveling inzake specifieke beleggingen. De producten 
waarnaar in deze presentatie wordt verwezen, zijn niet noodzakelijk geschikt voor alle soorten 
beleggers.  
 
Uitgegeven door La Française AM Finance Services, waarvan de maatschappelijke zetel 
gevestigd is te 128, boulevard Raspail, 75006 Parijs, Frankrijk, een vennootschap die door de 
Autorité de Contrôle Prudentiel toegelaten is als verlener van beleggingsdiensten onder het 
nummer 18673 X, een dochtermaatschappij van La Française. Internetgegevens van de 
toezichtinstanties: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, 
Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org 

http://www.amf-france.org/

