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Sienna en Malakoff Humanis  

sluiten een strategisch partnerschap op het vlak van spaargelden 

 
Malakoff Humanis en Sienna Investment Managers, de 100%-dochter van GBL, hebben vandaag aangekondigd dat zij hun 
partnerschapsovereenkomst op het gebied van vermogensbeheer voor derden hebben afgerond. Malakoff Humanis en Sienna 
Investment Managers gaan een langdurig strategisch partnerschap aan in aanvullende pensioenen (groeps- en individuele 
pensioenen) en spaargelden van werknemers. De gemeenschappelijke ambitie is om in Frankrijk een leider op het gebied 
van spaargelden te worden. De overeenkomst is gesloten na afronding van de informatie- en overlegprocedures op het vlak 
van arbeidszaken en de gebruikelijke goedkeuring door de bevoegde instanties. 

 

Malakoff Humanis Gestion d'Actifs wordt Sienna Gestion 

Deze transactie heeft tot gevolg dat Sienna Investment Managers een meerderheidsparticipatie verwerft in Malakoff Humanis 
Gestion d'Actifs - de in Frankrijk gevestigde vermogensbeheerder van Malakoff Humanis met 21 miljard euro beheerd vermogen 
(per december 2021) - die daarmee het vlaggenschip van Sienna in Frankrijk wordt. Malakoff Humanis zal een significant aandeel 
in de onderneming houden en zal in de Raad van Bestuur zetelen. 

Malakoff Humanis en Sienna Investment Managers kondigen ook de aanstelling aan van Xavier Collot als CEO van Malakoff 
Humanis Gestion d'Actifs, dat zal worden omgedoopt tot Sienna Gestion. Xavier Collot is een gekende naam in de Franse sector 
van de aanvullende pensioenen (collectieve en individuele pensioenen) en sparen voor werknemers. Hij heeft ruim 20 jaar 
ervaring op het gebied van vermogensbeheer en heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in de ontwikkeling van de 
spaaractiviteiten van ondernemingen. Hij zal lid worden van het directiecomité van Sienna Investment Managers. Om deze 
groeiende markt verder te begeleiden en de beste oplossingen te bieden aan zowel investeerders als spaarders, zal Sienna Gestion 
een strategie hebben die voortbouwt op haar grotere scala aan investeringsmogelijkheden. 

www.hga.humanis.com 

Een structurele stap in de spaarstrategie van Malakoff Humanis 

Dit partnerschap is een belangrijke stap in de strategie van Malakoff Humanis om zich te ontwikkelen op de markt van 
aanvullende pensioenen en spaarplannen voor werknemers. Het zal de onderneming in staat stellen haar competenties op het 
gebied van vermogensbeheer op lange termijn te versterken door een beroep te doen op een deskundigheid met een grote 
innovatiekracht, in het bijzonder op het vlak van maatschappelijk verantwoord investeren en impact management. 

De klanten, ondernemingen en spaarders van Epsens, de dochteronderneming van Malakoff Humanis die gespecialiseerd is in 
sparen voor werknemers, zullen van deze expertise profiteren, waarbij Sienna Gestion de partner-beheersmaatschappij van 
Epsens blijft. 

Dit partnerschap, dat volledig past in het sociaal verantwoord beleggingsbeleid van de Groep, maakt deel uit van het ambitieuze 
ontwikkelingsplan van Malakoff Humanis, dat ernaar streeft de inkomsten uit pensioensparen tegen 2030 te vertienvoudigen.  

http://www.hga.humanis.com/
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Naast het partnerschap met Sienna, wordt deze ambitie ondersteund door een investering van 40 miljoen euro in IT-systemen, 
de versterking van de distributierol in spaarproducten van de Groep en de lancering van nieuwe producten. 

Sienna Investment Managers groeit verder  

Dit partnerschap maakt deel uit van de ontwikkelingsstrategie van Sienna Investment Managers in Frankrijk, dat zich blijft 
ontwikkelen op het gebied van vermogensbeheer voor derden, en wil profiteren van de nieuwe markt voor pensioensparen. 
De wet Pacte van 2019 geeft een ongekende impuls aan de Franse markt voor aanvullende pensioenen en werknemerssparen. 
Hierdoor en via haar partnerschap met Malakoff Humanis en haar differentiërende aanpak van financieel beheer van 
langetermijnactiva, heeft Sienna de ambitie om zich te ontpoppen als een leider op het gebied van pensioensparen.  

Thomas Saunier, Chief Executive Officer van Malakoff Humanis zei: "Dit partnerschap zal ons in staat stellen om onze expertise in  
vermogensbeheer op lange termijn te optimaliseren. Om zo onze klanten een innovatieve en verantwoorde financiële en patrimoniale dienst 
aan te bieden. Hierbij worden financiële prestaties, milieu- en sociale impact met elkaar verzoend.  

Xavier Collot, CEO van Sienna Gestion verklaart: "De spaarmarkt is sterk in beweging, met een combinatie van liquide en 
langetermijnactiva in een markt die na de wet Pacte in volle transformatie is. Deze marktdynamiek vraagt om efficiënte beleggingsproducten 
met een Impact-dimensie.” 

Over Malakoff Humanis 

Malakoff Humanis is een coöperatieve verzekeringsgroep zonder winstoogmerk, gebaseerd op gelijkwaardigheid, en marktleider 
op het gebied van collectieve ziekte- en welzijnsverzekeringen, met bijna 8,2 miljard euro eigen vermogen, meer dan 
400.000  zakelijke klanten en 10 miljoen verzekerde en begunstigde personen. 
 
In het kader van het beheer van het aanvullend pensioenstelsel van Agirc-Arrco betaalt de Groep 38,6 miljard euro aan 
uitkeringen aan 6 miljoen begunstigden en int de Groep bijdragen van 600.000 ondernemingen en 6.5 miljoen premiebetalers. 
 
Malakoff Humanis stelt haar rendement ten dienste van het maatschappelijk nut en besteedt elk jaar meer dan 160 miljoen euro 
aan de ondersteuning van mensen in sociaal kwetsbare situaties. 
www.malakoffhumanis.com 
 

Over Sienna Investment Managers 
Sienna Investment Managers, een platform voor alternatieve beleggingen en reële activa en 100%-dochteronderneming van 
GBL, is aanwezig in Luxemburg, Londen, Parijs, Hamburg, Amsterdam, Madrid en Seoel. Sienna beheert 10,1 miljard euro 
(waarvan 3,2 miljard euro in permanent kapitaal of NAW, per eind december 2021) voor rekening van haar aandeelhouder GBL 
en van internationale cliënten, voornamelijk via vastgoedactiva, beleggingen in private marktfondsen en rechtstreekse 
deelnemingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen, in het bijzonder in de digitale sector. Sienna heeft onlangs aangekondigd 
dat zij exclusieve onderhandelingen is aangegaan met ACOFI Gestion om ACOFI van bepaalde van haar huidige aandeelhouders 
over te nemen. Na deze transactie zou Sienna de enige controlerende aandeelhouder van ACOFI worden. 
www.sienna-im.com 
 

  

https://protect-eu.mimecast.com/s/P_e_C86JKuY3QKs1BmFN?domain=malakoffhumanis.com
http://www.sienna-im.com/
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Over GBL  
Groep Brussel Lambert (“GBL”) is een gerenommeerde investeringsholding met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, 
een netto-actiefwaarde van 22,5 miljard euro en een beurswaarde van 15,3 miljard euro per eind december 2021. GBL is een 
toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en 
ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. GBL is zowel een verantwoordelijke onderneming als investeerder en beschouwt 
de ESG-factoren als essentieel voor waardecreatie.  

GBL streeft ernaar een gediversifieerde portefeuille van kwaliteitsvolle beursgenoteerde en private activa, maar ook alternatieve 
beleggingen (via Sienna Investment Managers, het investeringsplatform van de groep) aan te houden, samengesteld uit 
wereldwijde ondernemingen die leider zijn in hun sector en waarin GBL kan bijdragen tot de waardecreatie door een actieve 
professionele belegger te zijn.  

GBL streeft naar delivering meaningful growth door haar aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden via de groei van 
haar intrinsieke waarde, een duurzaam dividend en de inkoop van eigen aandelen. 
 
GBL is genoteerd op de beurs van Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de 
BEL20-index. www.gbl.be/nl  
 

Contact 
Sienna Investment Managers/Maitland: 
Sienna Investment Managers/Red Robin: 
 
Malakoff Humanis: Elisabeth Alfandari – +33 (0)7 60 09 25 30 - elisabeth.alfandari@malakoffhumanis.com 
 

http://www.gbl.be/nl
mailto:elisabeth.alfandari@malakoffhumanis.com
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