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Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
2020 zal als een buitengewoon jaar in ons geheugen 
gegrift blijven. Tijdens deze pandemie toonde Degroof 
Petercam zich op geen enkel moment verslagen. 
Integendeel, we gaven blijk van standvastigheid. En 
van sterke wil om ons mandaat uit te voeren, trouw 
aan onze missie: verantwoorde welvaart creëren voor 
iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten 
en onze cliënten te begeleiden met expertise.

Degroof Petercam is een stabiele en solide 
onderneming. Hoe heeft de groep de 
gezondheidscrisis aangepakt?
Eigenlijk is het een merkwaardige paradox: corona 
betekende voor onze groep in zekere zin een stresstest 
die we met glans doorstaan hebben. Onze solvaliteits- 
en liquiditeitsratio's liggen ruim boven de prudentiële 
vereisten, waardoor onze groep financieel solide is, en 

Een gesprek met onze CEO,  
Bruno Colmant

ook in grote mate 'gevaccineerd' tegen kredietrisico's. 
Met een geconsolideerde solvabiliteitsratio van 21,2% 
per 31 december 2020, een niveau dat de minima die 
de toezichthouder opgelegt ruimschoots overschrijdt, 
zijn wij nog altijd een van de meest financieel robuste 
instellingen van Europa. Ons balanstotaal bedraagt 
inmiddels 8,8 miljard euro, waarvan meer dan 4 miljard 
euro zeer liquide activa.

Daardoor beschikken wij nog altijd over 
een uitstekende kapitaalpositie, die net als vroeger te 
danken is aan een conservatief beleid in het beheer 
van onze groep en onze activiteiten.

De crisis was voor ons ook een operationele 
test. We waren voorbereid. Het was een kans om 
onszelf te heruitvinden en onze bevoorrechte band 
met onze cliënten, onze medewerkers en onze andere 
stakeholders te versterken.

“Onze medewerkers hebben 
zich in 2020 buitengewoon 
ingespannen. Dankzij hun 
collectieve intelligentie hebben 
zij ook dit jaar bijgedragen aan 
een jaar van vooruitgang.”
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“De crisis was voor ons  
ook een operationele test.  
We waren voorbereid.  
Het was een kans om 
onszelf te heruitvinden en 
onze bevoorrechte band 
met cliënten, medewerkers 
en andere stakeholders te 
versterken.”

Dankzij uw unieke en gediversifieerde 
bedrijfsmodel, dat niche beleggingsdiensten 
combineert, hebt u meer gedaan dan gewoon 
standgehouden. Hoe zijn uw commerciële 
activiteiten in 2020 geëvolueerd?
Op 31 december 2020 bedroegen de totale activa 
van het cliënteel 75 miljard euro, ten opzichte van 74,7 
miljard euro een jaar voordien.

De activa onder beheer van Private 
Banking zijn afgevlakt tot 35,9 miljard euro door de 
verkoop van onze Spaanse dochteronderneming 
en door onze inspanningen om tegemoet te komen 
aan reglementaire vereisten. In 2021 zullen we 
opnieuw opveren. We verwachten dat verschillende 
commerciële en IT-initiatieven geleidelijk aan tastbare 
resultaten zullen opleveren.

De entiteit Degroof Petercam Asset 
Management (DPAM), die zich toelegt op het beheer 
van fondsen en mandaten voor institutionele partijen 
en de distributie van fondsen, heeft met 2,5 miljard 
euro een recordbedrag aan netto-instromen geboekt. 
De internationale expansiestrategie van DPAM blijft 
vruchten afwerpen, en inmiddels is 88% van de 
nettokapitaalinstroom afkomstig van andere landen 
dan België. De beheerde brutoactiva (DPAM en 
beleggingen van privécliënten in fondsen die door de 
groep worden beheerd) stegen van 53,8 miljard euro 
tot 58,1 miljard euro eind 2020. 

Met een recordbedrag van 51,7 miljard euro 
in deposito en/of administratie tekent onze activiteit 
Asset Servicing die in Luxemburg gevestigd is een 
mooie stijging op, wat haar referentiepositie op deze 
markt nog eens bevestigt.

Nadat de pandemie onze mandaten in 
fusies en overnames, kapitaalmarkttransacties en 
adviesverlening in het eerste halfjaar tot stilstand 
bracht, herstelde onze activiteit Investment 
Banking tijdens de tweede helft van het jaar zich op 
indrukwekkende wijze hersteld, met in totaal ruim 
50 opdrachten voor het hele jaar. Gedreven door de 
sterke volatiliteit van de financiële markten, die gunstig 
was voor onze marktenzaal, slaagde Investment 
Banking erin een recordprestatie neer te zetten.
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“Wij gaan 
vastberaden door 
met de uitvoering 
van onze strategische 
plannen: we 
vereenvoudigen onze 
governance en onze 
structuur en zetten 
onze commerciële 
ontwikkeling  
en digitalisering  
verder door.”

Hoe evolueert de winstgevendheid van de groep in 
een klimaat van dalende rentevoeten?
Op 31 december 2020 stabiliseerde ons 
brutobedrijfsresultaat zich op 83 miljoen euro, in 
vergelijking met 84,4 miljoen euro een jaar eerder. 
Na belastingen en uitzonderlijke elementen bedroeg 
de geconsolideerde nettowinst 40,0 miljoen euro, 
tegenover 20,2 miljoen euro in 2019.  

Die nettostijging wordt niet alleen 
verklaard door de uitzonderlijke elementen in 2019, 
meer bepaald als gevolg van de verkoop van onze 
dochteronderneming in Spanje, maar ook door de 
stijging van het nettoresultaat uit commissielonen en 
door een aanzienlijk lagere belastinglast in 2020.

Hoe ziet u de toekomst?
Ondanks de positieve tekenen, blijven we waakzaam. 
Zelfs al wordt er op grote schaal gevaccineerd, 2021 
zal zowel sociaal als economisch delicaat zijn. De 
rentevoeten zouden op hun historisch dieptepunt 
moeten blijven, hoewel we sporadische opflakkeringen 
van de inflatie niet kunnen uitsluiten.

Wat zijn uw strategische prioriteiten voor 2021?
Wij gaan vastberaden door met de uitvoering van 
onze strategische plannen: we vereenvoudigen 
onze governance en onze structuur en zetten onze 
commerciële ontwikkeling en digitalisering verder 
door. Op internationaal vlak vereenvoudigen wij onze 
structuur in Frankrijk, na de verkoop van onze Spaanse 
dochteronderneming. In België willen we onze 
toegankelijkheid nog verder verbeteren en openen 
we nieuwe kantoren voor Private Banking. We hebben 
onze IT-infrastructuur gemoderniseerd en boeken 
nu vooruitgang in de ontwikkeling van een nieuw 
IT-platform.
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Is de versterking van de interne controles in 2020 
volgens plan verlopen?
De inspanningen die we vorig jaar hebben gestart, 
zetten we door. We hebben al aanzienlijke vorderingen 
geboekt en zouden tegen het einde van het jaar het 
hele proces moeten kunnen afsluiten. We blijven onze 
interne controleprocedures en onze controlecultuur 
overigens versterken.

Onze medewerkers hebben zich in 
2020 buitengewoon ingespannen, en dankzij hun 
opmerkelijke collectieve intelligentie hebben zij 
opnieuw bijgedragen aan een jaar van vooruitgang. 
Ondanks de moeilijkheden in deze ongeziene 
gezondheidscrisis, was hun inzet sterker dan ooit. Ik 
ben ontzettend trots op het engagement van al onze 
teams en ik ben er hun enorm dankbaar voor.

U viert dit jaar het 150-jarig jubileum van wat 
vandaag de groep Degroof Petercam is. Wat is het 
geheim van uw succes? Hoe bent u van plan om 
deze mijlpaal te vieren?
Ter gelegenheid van ons 150-jarig jubileum zou ik 
hulde willen brengen aan alle mannen en vrouwen die 
ons in de loop van de geschiedenis zijn voorgegaan 
en die hebben meegewerkt aan de bouw van ons 
huis, een van de oudste en meest betrouwbare 
instellingen van Europa. Tegelijkertijd is dit jubileum 
ook het startschot voor een groep die resoluut naar de 
toekomst kijkt. 

Voor de rest grijpen we deze historische 
gelegenheid aan om na te denken over onze reden 
van bestaan in de komende 150 jaar. Wij creëren 
verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren 
te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te 
begeleiden met expertise.

Wat bedoelt u met een 'verantwoorde welvaart voor 
iedereen'?
We streven ernaar om op elk moment ethisch te 
handelen en kennis, verantwoordelijkheid en openheid 
te combineren om bij te dragen aan een duurzame 
economie en maatschappij.

Bij de uitoefening van onze activiteiten 
zoeken we geen snelle winst op door op de markten te 
speculeren, maar billijke en duurzame resultaten.

“Wij creëren 
verantwoorde 
welvaart voor 
iedereen, door 
deuren te openen 
naar opportuniteiten 
en onze cliënten  
te begeleiden met 
expertise.”
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Onze maatschappelijke inzet komt ook tot uiting in 
de initiatieven van de Stichting Degroof Petercam, 
en in ons alsmaar grotere engagement op het 
vlak van duurzaamheid. Het aandeel duurzame 
beleggingen binnen de activiteiten van institutioneel 
vermogensbeheer van DPAM is in een jaar tijd meer 
dan verdubbeld, tot een nettobedrag van 14,9 miljard 
euro. Ook binnen Private Banking sluiten alsmaar meer 
cliënten zich aan bij duurzaam beleggingsstrategieën, 
met een beheerd vermogen dat inmiddels meer dan 
een miljard euro bedraagt.

Steunend op onze fundamentele 
waarden en op de niet-aflatende steun van onze 
aandeelhouders en onze raad van bestuur, blijven wij 
werken aan onze toekomstige ontwikkeling. Ik profiteer 
van de gelegenheid om hen vanuit de grond van mijn 
hart te bedanken.

“Ik ben zeer vereerd om benoemd te 
worden tot voorzitter van de raad van 
bestuur van Degroof Petercam.”

Ter gelegenheid van het vertrek van Ludwig Criel, 
wiens mandaat als voorzitter en bestuurder in 2021 
afliep, wil ik hem opnieuw ten zeerste bedanken voor 
zijn bijdrage aan het roer van onze organisatie.  

Wij verwelkomen Gilles Samyn als nieuwe 
voorzitter en kijken ernaar uit om zijn uitgebreide 
professionele ervaring en zijn indrukwekkende 
trackrecord te benutten.

En tot slot – want zonder hen zou dat alles 
niet mogelijk zijn geweest – wil ik ook onze cliënten 
bedanken voor hun blijvende vertrouwen, generatie na 
generatie, al... 150 jaar.

Bruno Colmant 
CEO Degroof Petercam

In januari 2021 heeft de raad van bestuur van 
Degroof Petercam Gilles Samyn tot voorzitter 
benoemd. Hij volgt Ludwig Criel op, wiens mandaat 
als voorzitter en bestuurder in 2021 afliep.

Gilles Samyn is een succesvol bedrijfsleider 
en ervaren bestuurslid. Hij studeerde af als 
handelsingenieur aan de Solvay Business School 
van de Université Libre de Bruxelles (ULB), waar 
hij van 1969 tot 2016 diverse academische en 
wetenschappelijke functies bekleedde. In 1974 
ging hij aan de slag bij Groep Brussel Lambert, 
waar hij tot 1982 verschillende financiële functies 
waarnam. In 1983, na een jaar actief te zijn 
geweest als zelfstandig ondernemer, trad hij toe 
tot de Groep Frère Bourgeois en de Nationale 

Portefeuillemaatschappij, waar hij tot in mei 
2019 actief was als gedelegeerd bestuurder. 
Momenteel oefent hij verschillende niet-uitvoerende 
bestuursmandaten uit.

Gilles Samyn: “Ik ben zeer vereerd om benoemd 
te worden tot voorzitter van de raad van bestuur 
van Degroof Petercam. De rijke geschiedenis van 
Degroof Petercam, opgebouwd in de afgelopen 
150 jaar, maakt het tot een van de meest 
gerenommeerde financiële instellingen van België. 
Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met mijn 
collega's van de raad van bestuur en met de CEO 
om de onafhankelijke groei en het leiderschap van 
de onderneming voort te zetten." 
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Kerncijfers



Netto-inkomsten
in miljoen EUR 

469,2
2019: 480,6

Brutobedrijfsresultaat
in miljoen EUR 

83,0
2019: 84,4

Geconsolideerde 
nettowinst
in miljoen EUR

40,0
2019: 20,2

Totale activa van cliënten
in miljard EUR

2020 20191

Bruto Netto2 Bruto Netto2

Activa onder beheer3 60,8 60,8 60,0 60,0

Activa onder administratie4 51,7 8,4 40,5 8,5

Activa in bewaring5 98,4 5,8 89,3 6,2

Totale activa van cliënten 75,0 74,7

 1 Om een vergelijking mogelijk te maken met de cijfers voor 2020, waarin de Spaanse dochteronderneming niet 
meer is opgenomen, bedroeg het totale activa van de cliënten in 2019, exclusief Spanje, 73,4 miljard euro.

 2 Exclusief dubbeltellingen.
 3 Beheer- en kredietdiensten
 4 Administratieve diensten, inclusief administratie van beleggingsfondsen, fondsenboekhouding, 

fondsendomiciliëring, registratie en oprichting van nieuwe fondsen, transferagent, enz.
 5 Bewaardiensten, inclusief registratie, aanhouding en bewaring via effecten- en cashrekeningen.
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Kapitaalstructuur op 31.12.2020

Verdeling van de inkomsten per bedrijfsactiviteit

 DSDC*
 Petercam Invest*
 Financiële partners
 Management en medewerkers
 Autocontrole

 Private Banking (inclusief kredieten en Private Equity)

 Asset Management
 Asset Services
 Investment Banking

51,46% 20,84% 22,06%

2,24%

3,40%

38% 23% 19% 20%

*Familiale en referentieaandeelhouders. 
DSDC: families Philippson, Haegelsteen, Schockert en Siaens, CLdN Finance en Cobepa. 
Petercam Invest: families Peterbroeck en Van Campenhout.

Totaal aantal aandelen: 10.842.209
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Raad van bestuur

 1 Onafhankelijk bestuurder
 2 Ludwig Criel werd op 21 januari 2021 vervangen door Gilles Samyn
 3 Gaëtan Waucquez werd tot bestuurder benoemd op de algemene vergadering  
  van 26 mei 2020 en trad in functie op 13 januari 2021

Voorzitter van de raad van bestuur 
Ludwig Criel1/2

Gedelegeerd Bestuurder /  
Voorzitter van het Directiecomité 
Bruno Colmant

Bestuurders - leden van  
het directiecomité
Nathalie Basyn
Gautier Bataille de Longprey
Gilles Firmin
François Wohrer

Bestuurders
Yvan De Cock1

Miguel del Marmol
Jean-Baptiste Douville de Franssu
Jean-Marie Laurent Josi
Véronique Peterbroeck
Jacques-Martin Philippson
Kathleen (Cassy) Ramsey1

Frank van Bellingen
Guido Vanherpe1

Gaëtan Waucquez3
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Verdeling medewerkers per land
in voltijdse equivalenten

* Inclusief de bijkantoren in Duitsland, Italië, Nederland en Spanje

31.12.2020 31.12.2019

 België* 911 887

 Luxemburg 368 357

 Frankrijk 101 100

 Spanje — 57

 Zwitserland 24 21

Medewerkers
in voltijdse equivalenten

1.404
2019: 1.422
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Markante feiten



Private banking

35,9 miljard euro onder beheer (bruto).

Verdere verbetering van het 
cliëntendocumentatieproces en het 
kader voor interne controle.

Focus op klantenservice:

• Vereenvoudiging van het aanbod om beter in 
te spelen op de behoeften van onze cliënten;

• Opening van nieuwe kantoren in 
Ukkel en in Sint-Pieters-Woluwe om 
dichter bij onze cliënten te staan; 

• Informatieve, educatieve en interactieve 
webinars waaraan enkele duizenden 
cliënten en prospects deelnamen;

• Modernisering van de IT-infrastructuur.

Solide rendement van de 
beleggingsportefeuilles en 30e verjaardag 
van de patrimoniale strategie .

Innovatieve diensten:

• Private-equityprojecten, waaronder het 
Inclusio-project, dat kwalitatieve huisvesting 
voorziet voor kansarme bevolkingsgroepen;

• Duurzame beleggingen, waaronder een nieuwe 
strategie die de grens van één miljard euro aan 
activa onder beheer heeft overschreden;

• Family office-diensten voor grote 
families met complexe vermogens;

• Oplossingen specifiek ontwikkeld voor FBO's 
(Family Business Owners), waarbij Private Banking 
en Corporate Finance worden gecombineerd.

Sterk sociaal engagement via  
de Degroof Petercam Stichting 
en de Gingo-gemeenschap.

Als Private Banker treden we op als beheerder van alle vermogens, 
zowel voor families, bedrijfsleiders, gepensioneerden, als onderne-
mers, maar ook voor niet-commerciële verenigingen. Ons business-
model combineert de ervaring van doorgewinterde professionals 
met technologie die voortdurend evolueert. Daarbij gaan we voor 
onze cliënten zes grote uitdagingen aan: hun privé- of professioneel 
vermogen doen aangroeien, het beschermen tegen onvoorziene 
gebeurtenissen, hun projecten financieren, hun beleggingen diver-
sifiëren, er een maatschappelijke en filantropische dimensie aan 
geven, en ten slotte, wanneer de tijd rijp is, ervoor zorgen dat hun 
vermogen op de best mogelijke manier wordt doorgegeven. 

Een multidisciplinair team staat onze cliënten bij in het globale 
beheer van hun vermogen op lange termijn. Onze cliënten kunnen 
dus rekenen op nichediensten zoals advies inzake kunst, filantropie, 
successie en juridische zaken, kredietverlening en private equity-in-
vesteringen. Onze private bankers zijn actief in België, Luxemburg, 
Frankrijk en Zwitserland.
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Kredieten

Lichte daling van de uitstaande leningen 
ten opzichte van 2019 tot 2,04 miljard 
euro, in lijn met de algemene vertraging 
van de economische activiteit.

Geen verliezen of voorzieningen 
geboekt op de kredietportefeuille.

Sterke dynamiek van de commerciële 
kredietverlening in België, 
Luxemburg en Frankrijk.

Verdere ontwikkeling van het aanbod van 
Lombardkredieten aan cliënten in België, 
Luxemburg en Frankrijk als alternatief voor 
traditionele hypothecaire kredieten. 

Stabiel gemiddelde kredietmarge in 
vergelijking met vorig jaar ondanks 
een competitieve kredietomgeving.

Met onze kredietactiviteit, met inbegrip van Structured Finance, 
begeleiden we onze cliënten bij hun projecten, of het nu gaat om 
onroerend goed (in België of in het buitenland), beleggingen in 
effecten (zoals Private Equity), of de financiering van een schenking.
 
Naast die leningen verstrekt Degroof Petercam ook kredieten 
aan ondernemers en bedrijfsleiders om transacties zoals een 
aandelenoptieplan of een management buy-out te financieren. Die 
leningen zijn over het algemeen van het Lombard-type, d.w.z. dat de 
effectenportefeuille van de cliënt als onderpand dient.

21 Markante feitenIII



Degroof 
Petercam 
Asset 
Management

Recordgroei met een stijging van 10% 
van het (bruto) beheerde vermogen tot 
43,3 miljard euro met een netto-instroom 
van 2,5 miljard euro. Grote instroom in 
multi-thematische aandelenstrategieën 
en groeilandenobligaties.

Ruime verdubbeling van het duurzame 
vermogen onder beheer (bruto) van 7,2 
miljard euro tot 15,3 miljard euro.

Voortzetting van de internationale 
expansie, met 88% van de groei 
afkomstig van buiten België.

Lancering van nieuwe duurzame strategieën: 
twee in multi-thematische aandelen in 
de eurozone en Azië-Pacific, en één in 
wereldwijde converteerbare obligaties.

Talrijke internationale bekroningen 
voor de kwaliteit van het beheer en de 
rendementen van de beleggingen:

•  GRUPPO 24 ORE in Italië: ‘Premio Alto 
Rendimento: Beste buitenlandse beheerder’; 

• QUANTALYS in Frankrijk: ‘Beste regionale 
vermogensbeheerder: Aandelen’;

• SCOPE ANALYSIS AG in Duitsland, 
Oostenrijk: ‘Scope Award 2020: beste 
vastrentende vermogensbeheerder’.

De activiteiten van Degroof Petercam Asset Management (DPAM) 
bestaan uit het beheer van beleggingsfondsen en discretionaire 
mandaten en het aanbieden van gespecialiseerde oplossingen 
voor rekening van institutionele cliënten en diverse distributeurs. 
Tot de institutionele cliënten van DPAM behoren pensioenfondsen, 
stichtingen, verzekeringsmaatschappijen en vzw’s.

DPAM is een actieve en duurzame belegger die ESG-factoren 
opneemt in alle activaklassen en thema's. Interne research staat 
centraal en wordt ondersteund door verschillende teams van ana-
listen voor fundamenteel en kwantitatief onderzoek.

DPAM is sinds 2001 een actieve aandeelhouder en pionier op het 
gebied van duurzaam en verantwoord beleggen. 50% van de door 
DPAM beheerde fondsen is duurzaam gecertificeerd. DPAM is 
rechtstreeks aanwezig in de Benelux, Frankrijk, Spanje, Duitsland, 
Zwitserland en Italië. 
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Asset Services

Recordbedrag van 51,7 miljard euro 
aan vermogen onder administratie en/
of in bewaring gegeven vermogen.

Migratie naar het Asset Services 
platform voor fondsenadministratie 
van twee Belgische beveks die worden 
beheerd en verdeeld door Degroof 
Petercam Asset Management voor een 
totaalbedrag van 11,5 miljard euro.

Oprichting van zeven nieuwe 
beleggingsfondsen in beursgenoteerde 
financiële activa voor externe promotoren 
voor een totaalbedrag van 235 miljoen euro.

Beheer van zeven nieuwe private 
equity-beleggingsvehikels met totale 
toezeggingen van beleggers ten 
belope van 357 miljoen euro.

DPAS, onze in Luxemburg gevestigde divisie Degroof Petercam 
Asset Services, biedt een uitgebreid en schaalbaar scala aan oplos-
singen, gaande van het structureren van vehikels tot fund reporting. 
Die oplossingen zijn bestemd voor beheerders, distributeurs en 
andere partijen die openbare of gespecialiseerde beleggings-
fondsen oprichten. DPAS legt zich toe op de creatie en het beheer 
van beleggingsinstrumenten en biedt diensten aan op het gebied 
van fondsenadministratie, transferagent, bewaarbank (via Banque 
Degroof Petercam Luxemburg) en beheervennootschap.
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Investment 
Banking

56 adviesmandaten in fusies & overnames, 
kapitaalmarktactiviteiten en analyses voor 
een totaalbedrag van 5,6 miljard euro, 
een bevestiging van de sterke positie van 
Degroof Petercam als investment bank voor 
middelgrote ondernemingen. 

39 M&A- en adviesopdrachten, waarvan 
16 in België, 21 in Frankrijk en 2 in Spanje, 
voor een totaalbedrag van 2,7 miljard euro.

Zes transacties op de aandelenmarkten, 
voornamelijk in de gezondheids- 
en de vastgoedsector, met de 
beursintroducties van Nyxoah, Unifiedpost 
en Inclusio op Euronext Brussel en de 
kapitaalverhogingen van Aedifica, Acacia 
Pharma en OSE Immunotherapeutics.

11 transacties op de obligatiemarkt, 
waaronder onderhandse plaatsingen voor 
Elia, Cofinimmo, Retail Estates en FFP 
(familieholding van de familie Peugeot), 
goed voor een tweede plaats in Europa in 
het Private Placements Monitor klassement 
voor onderhandse plaatsingen.

Adviesmandaten in het kader van de 
openbare overnamebiedingen op Sioen, 
Zenitel en Orange Belgium. 
 

Recordstijging van de activiteit van de 
dealing desk in alle belangrijke activaklassen 
wereldwijd, ondanks de lockdowns 
en perioden van hoge volatiliteit.

Onze Investment Banking departement biedt een unieke combina-
tie van advies en handel op de financiële markten voor onderne-
mers, bedrijven en beleggers.  
Investment Banking legt zich toe op fusies en overnames (M&A) 
en financial engineering via de uitgifte van aandelen of obligaties, 
zowel voor private als voor beursgenoteerde ondernemingen. Voor 
activiteiten op de financiële markten en de bemiddeling (brokerage) 
beschikken wij over een van de grootste interne financiële analyse-
teams in de Benelux. Dankzij haar marktenzaal en tradingactiviteit 
is Degroof Petercam een erg belangrijke speler op het vlak van ges-
pecialiseerde effectenhandel in alle genoteerde en niet-genoteerde 
financiële producten, zoals obligaties, gestructureerde producten, 
afgeleide producten, oplossingen op maat voor risicodekking, enz. 
Daarnaast bieden we ook diensten aan bedrijven, zoals financiële 
diensten, aandelenoptieplannen, liquiditeitsverschaffing voor 
beursgenoteerde bedrijven, cashbeleggingen of wisseldiensten.
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Sterke omzetgroei uit aandelenoptie- en 
incentiveplannen, voor meer dan 50.000 
begunstigden, en consolidatie van onze 
positie op de snelgroeiende derivatenmarkt 
en solide aanbod van afdekkingsoplossingen 
voor particuliere cliënten en kaderleden. 
 

Hoogste volume ooit behaald op de 
valutamarkt (Spot, Forward & Swap) met een 
nominaal bedrag van meer dan 100 miljard 
euro in 61 verschillende valuta's. 
 

Organisatie van meer dan 2.800 
beleggersmeetings en ‘Best Corporate 
Access’ award van Extel voor 
succesvolle roadshows en virtuele 
bedrijfsconferenties in de Benelux.

Uitbreiding van de sell-side research 
tot Franse en Duitse ondernemingen in 
de gezondheids- en vastgoedsector.

Publicatie van meer dan 50 gedetailleerde 
researchrapporten en van het 
jaarlijkse Company Handbook.
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Actieve aandeelhoudersverantwoordelijkheid 
via:

• Deelname van de Voting Advisory Board aan 
688 algemene aandeelhoudersvergaderingen 
en de stemming over 9.571 resoluties;

• Versturing van 101 engagementbrieven 
naar ondernemingen om beter deugelijk 
bestuur aan te moedigen.

Verdere internationale erkenning:

• ETICA NEWS in Italië: ’SRI Awards 2020: 
beste duurzame vermogensbeheerder’;

• CITYWIRE / H&K RESPONSIBLE INVESTMENT 
BRAND INDEX 2020 in Europa ‘Top 10 Actieve 
Beheerders die zich werkelijk inspannen 
voor ESG’ 4e plaats – Avant-gardist; 

• VERENIGDE NATIES - Beste rating (A+) voor 
de Principes voor Verantwoord Beleggen 
(PRI) voor het vierde opeenvolgende jaar;

• ALFI European Distribution Award in de categorie 
van de snelst groeiende ESG-speler.

Labelling van de twee patrimoniale 
strategieën van Private Banking 
volgens de Towards Sustainability 
criteria zoals vastgesteld door de 
Belgische financiële sector.

Verantwoord  
beleggen

20e verjaardag van de lancering van onze 
eerste duurzame beleggingsstrategie.

Ruime verdubbeling van het brutovermogen 
in de duurzame beleggingsfondsen 
van DPAM, met meer dan 15 miljard 
euro belegd in duurzame strategieën 
in diverse activaklassen.

Focus op het klimaat:

• Lid van de samenwerkingsinitiatieven 
’Responsible outsourcing of cobalt‘, ‘FAIRR‘; 

• ‘Investor Alliance for Human Rights’ en 
de ‘Finance for Biodiversity Pledge’;

• Ondertekenaars van het beleggerscharter ‘Investor 
statement on deforestation and forest fires in the 
Amazon’ via de PRI van de Verenigde Naties;

• Implementatie van de aanbevelingen 
van de TaskForce on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD).

Duurzaam en verantwoord beleggen vormt al meer dan twintig 
jaar een van de fundamentele kenmerken van ons beleggings-
proces. Met die overtuiging investeren we voortdurend in middelen 
en research. Sinds 2001 ontwikkelt en commercialiseert DPAM 
duurzame en verantwoorde beleggingsstrategieën. Wij geloven dat 
elke beleggingsbeslissing een impact heeft. Dat betekent dat wij er 
als beleggers de draadwijdte van onze beslissingen correct moeten 
inschatten.
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Private Equity

Uitstekend jaar voor de private equitysector 
ondanks een uitdagende omgeving. Stabiele 
fondsenwerving, voornamelijk gedragen 
door gevestigde spelers. 

Uitstekende stressbestendigheid van onze 
private equityfondsen, in alle strategieën.

Sterke plaatsingen over alle landen van de 
groep, met 175 miljoen aan toezeggingen 
voor nieuw geplaatste private equityfondsen, 
over de referentiestrategieën (buy-out, 
co-invest, secondaries) en met een mix 
van opvolgerfondsen en nieuwe partners.

Geslaagde exit met een rendement van 
meer dan 20% (IRR - internal rate of 
return) uit Green Fund II en III, fondsen 
actief in de hernieuwbare energiesector 
(onshore windmolenparken in Frankrijk).

Aanzienlijke distributies van 
andere private equityfondsen.

Met onze private equity-activiteit bieden we geïnformeerde cliënten 
beleggingen aan in niet-beursgenoteerde ondernemingen in de 
vorm van aandelen, obligaties of andere activa die niet beschikbaar 
zijn op de aandelenmarkten. Meestal nemen die beleggingen de 
vorm aan van een participatie in een private equityfonds, of een 
vehikel met meerdere beleggers die tot doel heeft kapitaal te beleg-
gen volgens een vooraf bepaalde strategie. 
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Filantropie

Seminarie en debat over het thema 
’geëngageerd aandeelhouderschap’, 
dat 120 jongeren op de been bracht om 
de nieuwe generatie bewust te maken 
van haar rol als verantwoordelijke 
aandeelhouder en belegger.

Bijeenkomst met zestig Belgische filantropen 
in aanwezigheid van de Armeense filantrope 
Veronika Vardanyan, een wereldfiguur op 
het gebied van gedurfde filantropie.

Toekenning van één miljoen euro aan een 
nieuwe laureaat, 'Bayes Impact', een ngo 
die technologie gebruikt voor sociale 
doeleinden. Dat bedrag wordt nog eens 
aangevuld met begeleiding gedurende vijf 
jaar, om het ’Bob Emploi‘-programma te 
ontwikkelen, een platform dat gebruik maakt 
van artificiële intelligentie om mensen te 
begeleiden in hun zoektocht naar een baan.

Duurzame mobilisatie van medewerkers 
rond sociale projecten:

• 225 collega's namen deel aan een 
sportieve uitdaging om 13.000 euro op 
te halen voor zes verenigingen;

• 36 medewerkers traden toe tot het 
vaardigheidsprogramma gericht op het adviseren 
van sociale initiatieven of het sponsoren van 
werkzoekenden in Frankrijk en België;

• Bijna 30.000 euro werd ingezameld via micro-
schenkingen van collega's aan 'MakeSense'; 

• Fietstocht gesponsord door de Degroof 
Petercam wielerploeg ten voordele 
van de Stichting tegen Kanker.

Overschrijding van de mijlpaal van 
één miljoen giften die in vijf jaar 
werden ingezameld via Gingo, het 
crowdfundingplatform voor de 
financiering van sociale projecten 
in België en Luxemburg.

De Degroof Petercam Stichting ondersteunt sociale innovatie voor 
werkgelegenheid op drie domeinen: vaardigheden, ondernemer-
schap en toegang tot de arbeidsmarkt. De stichting selecteert elk 
jaar één project aan hetwelke zij over een periode van vijf jaar een 
subsidie van één miljoen euro toekent. Naast haar hoofdopdracht, 
met name het stimuleren van de werkgelegenheid, zet de stichting 
zich ook in om de filantropie binnen de groep en bij onze medewer-
kers te bevorderen via participatief sociaal engagement zoals 
vrijwilligerswerk, peterschapscampagnes, enz.
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Bijkomende inspanningen 
tijdens de Covid-19 crisis:

• Donatie van 150.000 euro aan ‘Dokters 
van de Wereld’, ter ondersteuning van 
de eerstelijnsinspanningen voor de 
meest behoeftige patiënten;

• 50.000 euro geschonken aan het 'Fonds voor 
solidaire zorg', dat in het leven werd geroepen 
door de Koning Boudewijnstichting;

• 120.000 euro opgehaald via het Gingo 
platform voor artiesten in moeilijkheden;

• Schenking van computerapparatuur aan kinderen 
die digitaal niet mee kunnen en schoolachterstand 
hebben via de vereniging ’Close the Gap’;

• Uitzonderlijke financiering van drie projecten 
via de Degroof Petercam Stichting: ‘Revival’ 
steunt ondernemers die failliet dreigen te 
gaan, ‘Microstart’ helpt micro-ondernemers 
met leningen, en een studieproject over 
een duurzame en inclusieve economische 
relance die sociale beroepen wil helpen.
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VIII 



Contact



België ■ ■ ■ ■

Degroof Petercam  (maatschappelijke zetel)
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11

Antwerpen West-Vlaanderen
T +32 3 233 88 48 T +32 56 26 54 00

Vlaams Brabant Oost-Vlaanderen
T +32 16 24 29 50 T +32 9 266 13 66

Wemmel Hainaut
T +32 2 204 49 20 T +32 71 32 18 25

Brabant Wallon Liège
T +32 10 24 12 22 T +32 4 252 00 28 

Brussel Limburg
T +32 2 287 91 11 T +32 11 77 14 60

Brussel Oost Brussel Zuid
T +32 2 287 97 76 T +32 2 287 93 22

Kempen Namur
T +32 14 24 69 40 T +32 81 42 00 21

Knokke Tournai
T +32 50 63 23 70 T +32 71 32 18 25

Degroof Petercam Asset Management (DPAM)
Guimardstraat 18
1040 Brussel
T +32 2 287 91 11 

Degroof Petercam Investment Banking
Guimardstraat 18
1040 Brussel
T +32 2 287 97 11

Contact*

*Op 22 april 2021

Luxemburg ■ ■ ■ ■

Degroof Petercam Luxembourg 
Zone d’activité La Cloche d’Or 
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
T +352 45 35 45 1

Degroof Petercam Asset Services
Zone d’activité La Cloche d’Or
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
T + 352 26 64 50 1

Degroof Petercam Insurance Broker
Zone d’activité La Cloche d’Or
14, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
T +352 45 89 22

DPAM Luxembourg
14, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
T + 32 2 662 85 15

Frankrijk ■ ■ ■

Degroof Petercam France
44, rue de Lisbonne
75008 Paris
T +33 1 73 44 56 50

Lille
63, place St Hubert
59800 Lille
T +33 3 69 50 50 60

Degroof Petercam Investment Banking - France
44, rue de Lisbonne
75008 Paris
T +33 1 73 44 56 50
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■ Private Banking
■ Institutional Asset Management
■ Investment Banking
■ Asset Services

DPAM France
44, rue de Lisbonne  
75008 Paris
T +32 2 662 86 34

Spanje ■ 

DPAM Spain
Paseo de la Castellana 141, Planta 19 
28046 Madrid
T +34 91 5720 366

Nederland ■ ■

Degroof Petercam
Netherlands Branch
De Entree 238A 7th Floor
1101 EE Amsterdam 
T + 31 20 573 54 16

DPAM The Netherlands
De Entree 238A 5th Floor
1101 EE Amsterdam 
T + 32 2 287 92 62

Zwitserland ■ ■

Degroof Petercam Suisse
Place de l’Université 8
1205 Genève
T +41 22 929 72 11

DPAM Switzerland
8, Place de l’Université  
1205 Genève
T +41 22 929 72 23

Duitsland ■

DPAM Germany
Mainzer Landstrasse 50
60325 Frankfurt am Main
T +49 69 27 40 15 295

Italië ■

DPAM Italy
Corso Europa 15
20122 Milano
T +39 02 12412 4673
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Degroof Petercam
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
BELGIË

BTW BE 0403 212 172
RPR Brussel
FSMA 040460 A
T +32 287 91 11
contact@degroofpetercam.com

Verantwoordelijke uitgever
Bruno Colmant

Het jaarverslag is beschikbaar via de site 
annualreport.degroofpetercam.com/2020

—

Websites
degroofpetercam.com
funds.degroofpetercam.com
150.degroofpetercam.com

Blog
blog.degroofpetercam.com

LinkedIn
linkedin.com/company/degroofpetercam

YouTube
youtube.com/degroofpetercam

Twitter
@degroofpetercam

Instagram
@degroofpetercam

Facebook
facebook.com/degroofpetercam


