Amsterdam, 8 september 2021

PERSBERICHT

Lucien Carton benoemd tot Head of Solutions & Client Advisory van BNP Paribas
Asset Management
BNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM’) kondigt de benoeming aan van Lucien Carton als Head of
Solutions & Client Advisory, met ingang van 1 september 2021. Hij volgt Anton Wouters op die in 2022 met
pensioen gaat.
Lucien, werkzaam in Amsterdam, zal rapporteren aan Denis Panel, CIO van de investeringsdivisie Multi
Asset, Quantitative and Solutions (MAQS) van BNPP AM.
Lucien Carton werkt sinds 1998 bij BNPP AM en is sinds 2019 hoofd van MAQS Investment Process. Hij
brengt meer dan 23 jaar beleggingservaring in portefeuillebeheer en business development met zich mee,
naast een sterke focus op ESG-integratie en sub-advisory oplossingen.
In zijn nieuwe rol zal Lucien verantwoordelijk zijn voor het versnellen van het aanbod van innovatieve
beleggingsoplossingen van BNPP AM, ontwikkeld door Anton Wouters. Anton blijft tot zijn pensionering in
2022 lid van het Solutions & Client Advisory-team, waarbij hij zich specifiek richt op de veranderende
Nederlandse pensioenregelgeving en de impact hiervan op onze klanten.
Anton Wouters, lid van het Solutions & Client Advisory-team:
“Het was een groot genoegen om bij te dragen aan de opbouw van het Solutions & Client Advisory-team
bij BNPP AM. Door de internationale opzet en de geïntegreerde manier van werken over onze
investeringsplatformen, kwantitatieve modellering, structurering en duurzaamheid heen is het team goed
gepositioneerd om deze ontwikkeling verder te versnellen.”
Denis Panel, CIO van Multi Asset, Quantitative and Solutions (MAQS), BNPP AM:
“Luciens ervaring in business development en duurzaamheid, evenals zijn kennis van lokale markten,
zullen ons helpen om het Solutions & Client Advisory-team en ons aanbod aan klanten verder te
ontwikkelen. Lucien streeft met name een versnelling na op gebieden als verzekeringen, decommissioning
en sub-advisory, allemaal strategisch belangrijke expertisegebieden voor BNPP AM.”
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BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") is de vermogensbeheerder van BNP Paribas, een van Europa’s meest
vooraanstaande bankgroepen met een internationaal bereik. BNPP AM streeft naar het genereren van duurzaam
langetermijnrendement voor haar klanten, gebaseerd op een unieke door duurzaamheid gedreven filosofie. De
beleggingscapaciteiten van BNPP AM zijn geconcentreerd rond vijf kernen: high conviction; private schuld & real
assets; multi-asset, quantitative & solutions (MAQS); opkomende markten en liquiditeitsoplossingen. Onze
beleggingsprocessen omvatten kwantitatieve en fundamentele analyse.
Duurzaamheid is verankerd in de strategie en de beleggingsbeslissingen van BNPP AM. Als een van de leiders in
thematisch beleggen in Europa draagt BNPP AM bij aan de energietransitie, duurzaamheid van het milieu en de
bevordering van gelijkheid en inclusieve groei. BNPP AM heeft 489 miljard euro aan vermogen onder beheer (625
miljard euro onder beheer en adviesbeheer). Circa 500 beleggingsprofessionals en meer dan 400 relatiebeheerders
bedienen particulieren, bedrijven en institutionele klanten in 69 landen.
Bron: BNPP AM, stand per 30 juni 2021
Meer informatie vindt u op bnpparibas-am.com en in onze newsroom. Volg ons via

