Paris, 6 mei 2020

Persbericht

Gianni Pauwels versterkt La Française Asset Management als
“International Sales Manager - Belgium & Netherlands”

La Française, groep van internationaal vermogensbeheerder met
meer dan 69 miljard euro onder beheer (per 31/12/2019) en
kantoren in heel Europa en Azië, zet haar ontwikkelingsstrategie
in de Benelux verder met de aanwerving van Gianni Pauwels als
International Sales Manager - Belgium & Netherlands.
Andrea Bertocchini, Head of Northern Europe en Italy, is zeer verheugd
met deze versterking. Zelfs in de huidige ongeziene economische
context gaat La Française vastberaden vooruit in haar ontwikkeling en
blijft ze investeren in de toekomst. De Benelux blijft, gezien de
historische aanwezigheid van de aandeelhouder Credit Mutuel Nord
Europe, één van de belangrijkste markten. De diepgaande marktkennis
van Gianni Pauwels en zijn professionele multi-expertise en ervaring op gebied van effecten
en vastgoed laten ons toe deze markt verder te ontwikkelen en ons aanbod af te stemmen op
de behoeftes van de lokale investeerders.
Gianni Pauwels begon zijn carrière in 2008 bij Fortis Investments te Brussel op de afdeling
risk & reporting waar hij nauw samenwerkte met de management teams. In 2011 stapte hij
over naar THEAM (dochteronderneming van BNP Paribas IP) als Structured Products
Development Manager, verantwoordelijk voor de Benelux & Nordics. Gedurende twee jaar
deed hij ervaring op in de vastgoedwereld bij Verelst & Gilen Real Estate. In 2017 ging hij aan
de slag bij Bank Nagelmackers als Product Manager, verantwoordelijk voor het aanbod van
de gestructureerde producten voor de retail en institutionele markt.
Gianni Pauwels behaalde een Master in de toegepaste economische wetenschappen aan de
Universiteit Hasselt. Gianni is drietalig: Nederlands, Frans en Engels.

Over La Française
De grote veranderingen die verbonden zijn aan de ecologische en maatschappelijke
uitdagingen bieden opportuniteiten voor de toekomst. Deze nieuwe geïdentificeerde
hefbomen zullen zorgen voor de groei en financiële performance van morgen. Het is in deze
geest dat La Française, beheersmaatschappij, haar beleggingsstrategie en missie ontwikkelt.

La Française is gevormd rond twee pijlers: “financiële activa en vastgoed”. Via een multiboutique model bereikt het institutionele beleggers en professionele vermogensbeheerders in
Frankrijk en in het buitenland.
Om te beantwoorden aan de ingrijpende veranderingen die de digitalisering met zich
meebrengt, heeft de groep een innovatieplatform ontwikkeld. Dit platform verenigt de
activiteiten die zijn uitgekozen als de sleutelactiviteiten van de toekomst.
La Française beheert 69,25 miljard euro aan activa via haar locaties in Parijs, Frankfurt,
Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Genève, Stamford (CT, VS), Hong Kong,
Seoul en Singapore (31/12/2019).
La Française is een dochteronderneming van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord
Europe (CMNE). Rating Standard & Poor’s (12/2018): middellange lange termijn: A / korte
termijn: A-1 / LT Outlook: stabiel.
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