
Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij er trots op dat wij 
innovatieve beleggingsoplossingen2 aanbieden in een 
volledig gamma van beleggingsmogelijkheden in traditionele 
en illiquide activaklassen:

Stichtend ondertekenaar van 
de UN PRI (2006)5

1 Met ingang van 31/12/2022 heeft Candriam de berekeningsmethode voor het beheerd vermogen (AUM) gewijzigd, en het AUM omvat nu bepaalde 
activa, zoals niet-discretionair AUM, externe fondsenselectie, overlay-diensten, waaronder ESG-screeningdiensten, [adviesdiensten], white 
labeling-diensten en diensten voor de levering van modelportefeuilles die niet in aanmerking komen als gereguleerd beheerd vermogen, zoals 
gedefinieerd in het formulier ADV van de SEC.  De AUM wordt gerapporteerd in USD. AUM niet uitgedrukt in USD,  wordt omgerekend tegen de  koers 
op 31/12/2022. 
2 Alle investeringen worden blootgesteld aan risico’s, inclusief het risico van kapitaalverlies. 
3 Door zijn zusterbedrijven en strategische partners biedt Candriam beleggingsstrategieën aan in Private Equity, Private Debt en Real Estate in 
geselecteerde landen. 
4 De AUM omvatten activa die niet onder de VS vallen. Definitie van de Securities and Exchange Commission van “regulatory AUM” in Form ADV, deel 1A. 
5 PRI© Principles for Responsible Investments. Ga voor meer details naar de website https://www.unpri.org/  

6 AAA-rating door Fitch Ratings, augustus 2022.

• Opgericht: 1998

• AUM: EUR 139 mrd1

• Beheercentra: Brussel, Parijs, Luxemburg, Londen

• Commerciële aanwezigheid: Klanten bedienen in 
meer dan 20 landen (EMEA - Amerika - Azië-Pacific) 

• Medewerkers: 600 waaronder 
220 beleggingsspecialisten 

• Onze klanten: Institutionele beleggers (54%) & 
financiële distributeurs (46%)

• Dochtervennootschap van: New York Life Investment 
Management Global Holdings S.à r.l. 

AUM per activaklasse4

per 31 december 2022

Feiten & Cijfers 
per 30 december 2022

Innovatieve beleggingsoplossingen 
voor alle activaklassen

+25 jaar leiderschap in duurzaam 
beleggen
ESG zit diep geworteld in ons DNA en vertegenwoordigt 74% 
van het vermogen dat wij beheren. Wij integreren ESG-
factoren in beleggingsbeslissingen in alle activaklassen. 

Wij zijn een dochteronderneming 
van New York Life Investments,  
een toonaangevende vermogensbeheerder met 636 miljard 
euro aan activa. De New York Life groep is een Fortune 100© 
en AAA-rated6 bedrijf en een van de grootste 
levensverzekeraars ter wereld. 
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Private markten3

Investing for tomorrow.

https://www.unpri.org/


Wij nemen een verantwoordelijkheid op lange termijn 
tegenover onze stakeholders: 

• Onze klanten, aan wie wij zowel voor risico gecorrigeerde 
rendementen willen bieden als een kans om positief bij te 
dragen aan duurzame uitdagingen. Onze wortels liggen in 
Europa, met vier investeringscentra en negen kantoren; 
twee buitenlandse dochters vullen dit geheel aan.

• Onze werknemers: we hebben 600 werknemers van 
35 nationaliteiten. Onze teamcultuur is de sleutel tot de 
kracht en het succes van ons bedrijf. 

• Onze aandeelhouder: New York Life groep, een wederzijds 
bedrijf met wie we gemeenschappelijke waarden en een 
langetermijnvisie delen.

• Maatschappij: Het Candriam Institute for Sustainable 
Development, onze stichting, steunt programma’s gericht 
op milieuprojecten, sociale integratie, ESG-onderzoek en 
-onderwijs, en de strijd tegen kanker.

We lanceerden de Candriam Academy, een gratis online 
training, om het bewustzijn en de kennis over duurzaam 
beleggen te vergroten. Zij telt nu 13.000 leden uit 50 landen8

Wij geloven dat de integratie van ESG-criteria in de financiële 
analyse voor nieuwe beleggingskansen zorgt. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid als rentmeester serieus en gebruiken 
onze stem om een betere toekomst vorm te geven, via een 
voortdurende dialoog met ondernemingen waarin we 
beleggen, en waarbij we stemmen zonder concessies op 
algemene vergaderingen van aandeelhouders. Wij beleggen 
voor morgen.

Onze beleggingsstrategieën7 worden in de praktijk gebracht 
door experts met een lange staat van dienst die in 
teamverband werken aan de ontwikkeing van eigen modellen, 
het selecteren van bedrijven en emittenten met 
toonaangevende ESG-praktijken op hun gebied, en het 
bouwen van robuuste oplossingen die erop gericht zijn op 
lange termijn waarde voor u te creëren. Wij begeleiden u op 
uw beleggingsparcours.

Duurzaam beleggen staat 
centraal bij alles wat wij doen.

Onze experts werken in 
teamverband om uw doelen te 
bereiken.

Meer dan een 
vermogensbeheerder, 
uw langetermijnpartner. 

Dit document is bedoeld als algemene achtergrondinformatie over de mogelijkheden van Candriam. Dit marketingdocument wordt uitsluitend 
ter informatie verstrekt en vormt geen aanbod van een beleggingsdienst of een aanbod om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch 
een beleggingsaanbeveling of een bevestiging van enige transactie. 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 
en de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

7 Alle investeringen worden blootgesteld aan risico’s, inclusief het risico van kapitaalverlies.
8 Bron: Candriam Academy per eind december 2022.

Voor meer informatie: 
www.candriam.com


