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Persbericht  

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS STEUNT HET VLERICK CENTRE FOR SUSTAINABLE 

FINANCE 

Nieuwe samenwerking om duurzaamheid in de financiële dienstensector te ondersteunen 

LUXEMBURG – 14 OKTOBER 2021: Columbia Threadneedle Investments, een toonaangevende 

wereldwijde vermogensbeheerder, wordt officieel lid van het Centre for Sustainable Finance, dat deel 

uitmaakt van de Asset Management Academy aan  de gerenommeerde Vlerick Business School. De 

samenwerking loopt een jaar en kan verlengd worden in functie van het succes van het initiatief. 

Duurzaamheid wordt steeds duidelijker een integraal onderdeel van de strategie van organisaties. Dankzij 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en ESG-rapportering (Environmental, Social, and 

Corporate Governance) maakt verantwoord leiderschap onze samenlevingen rechtvaardiger en 

welvarender. 

De missie van het Vlerick Centre for Sustainable Finance is het bevorderen van de kennis en het begrip 

van duurzaamheid om de financiële dienstensector te ondersteunen in zijn besluitvorming. Het centrum 

maakt deel uit van Vlerick’s Asset Management Academy, die op drie pijlers rust: 

- Executive programme & workshops 

- Networking events 

- Centre for Sustainable Finance 

 

Het Centre for Sustainable Finance biedt zijn leden, waaronder nu ook Columbia Threadneedle 

Investments, een uniek kennisplatform en toegang tot onderzoeksresultaten, allebei relevant voor het 

ecosysteem van duurzame financiën; en de mogelijkheid om best practices te delen op het vlak van 

duurzame investeringen. 

Katherine Haesaerts, Sales Director Benelux bij Columbia Threadneedle Investments: “We zijn 

verheugd om samen met Vlerick Business School het belang van duurzaamheid in de financiële 

dienstensector extra in de kijker te kunnen zetten. Als toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder 



 

 

is het onze verantwoordelijkheid om onze expertise op het vlak van duurzaamheid door te geven zodat 

onze toekomstige financiële professionals over de nodige vaardigheden en inzichten beschikken om de 

uitdagingen van hun tijd het hoofd te kunnen bieden”. 

Professor David Veredas, bestuurder en lid van het stuurcomité van de Vlerick Business School, 

vult aan: “Het Centre for Sustainable Finance heeft als missie om de kennis rond duurzaamheid in de 

financiële sector te vergroten en te verspreiden. Dat Columbia Threadneedle nu lid wordt van ons Centre 

sluit perfect aan bij die missie. We kijken dan ook uit naar de samenwerking. Samen zullen we een forum 

creëren voor kennisuitwisseling en overleg met de financiële community in de breedste zin van het 

woord”. 

Voor meer informatie, surf naar https://www.vlerick.com/en/research-and-faculty/research-in-action/centre-

for-sustainable-finance. 
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Bericht aan de journalisten 

Over Vlerick Business School 
 
Vlerick Business School is een internationale business school met drievoudige accreditatie in het hart van 
Europa. We bieden de beste managementopleidingen in de Benelux en behoren tot de top 20 van Europa. 
We kunnen bogen op een specifieke expertise inzake digitale transformatie en ondernemerschap.  Naast 
een nauwe samenwerking met de KU Leuven en de Universiteit Gent, en strategische banden met Peking 
University, de University of Stellenbosch Business School en het Institute of Management Technology in 
India, bouwen we ons globale netwerk van bedrijfspartners voortdurend uit. 
 
Over Columbia Threadneedle Investments 

 

Columbia Threadneedle Investments is een toonaangevende wereldwijde groep van vermogensbeheerders 

met meer dan 2.000 werknemers, waaronder 450 beleggingsprofessionals in Noord-Amerika, Europa en 

Azië.  

Wij bieden een breed scala aan actieve beleggingsstrategieën en -oplossingen en hebben € 500 miljard 

onder beheer voor institutionele, zakelijke en particuliere beleggers over de hele wereld. Onze aanpak is 
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gebaseerd op een breed scala aan strategieën voor actief beheer, waarbij wordt belegd in aandelen- en 

obligatiefondsen in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Wij bieden ook oplossingen voor asset 

allocatie en alternatieve producten. 

Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde divisie voor vermogensbeheer van Ameriprise 

Financial (NYSE: AMP), een toonaangevende Amerikaanse onderneming op het gebied van financiële 

dienstverlening. Als zodanig worden wij gesteund door een grote, gediversifieerde groep met grote 

kapitalisatie. 

www.columbiathreadneedle.com 
 

Alle cijfers per 30 juni 2021 

Mag worden gebruikt door professionele cliënten en/of gelijkaardige types beleggers in uw rechtsgebied (mag niet worden 

gebruikt of doorgegeven aan niet-professionele cliënten) 

Dit is een commercieel document.  

Columbia Threadneedle (Lux) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ('BEVEK') die is opgericht naar het recht van 

het Groothertogdom Luxemburg. De BEVEK geeft aandelen van verschillende klassen uit, koopt ze terug en ruilt ze om. De 

beheervennootschap van de BEVEK is Threadneedle Management Luxembourg S.A. 

Voor institutionele klanten:  De informatie in dit document is niet bedoeld als financieel advies en is uitsluitend bestemd voor 

personen die over de juiste beleggingskennis beschikken en die voldoen aan de regelgevende criteria om te worden geclassificeerd 

als een Professionele Cliënt of Markttegenpartij. Niemand anders mag zich erop beroepen.  

Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde handelsbenaming van de Columbia en Threadneedle 

bedrijvengroep.  

http://www.columbiathreadneedle.com/

