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Florence Devleeschauwer verkozen tot Voorzitter van
BELSIPA
BELSIPA, de Belgische beroepsvereniging van de emittenten van gestructureerde producten, kondigt
met trots aan dat de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen Florence Devleeschauwer van
BNPP-Fortis heeft verkozen tot nieuwe Voorzitter. Zij volgt in deze functie Gilles Staquet op. Deze nam
het voorzitterschap slechts enkele maanden waar, wegens een overstap naar een andere functie,
waarvoor hij BNPP-Fortis verliet.
Florence Devleeschauwer (40) staat aan het hoofd van het BNP Private Banks and Distribution
verkoopteam voor de Belgische en Nederlandse markt. Ze studeerde aan de Solvay Business School en
startte haar carrière op de afdeling Corporate Finance van Bank Degroof. Van 2005 tot 2008 werkte
Devleeschauwer voor Fortis Bank in Spanje, waar ze instond voor het opzetten van het eerste lokale
platform voor aandelenderivaten.
Florence Devleeschauwer, de nieuwe Voorzitter van BELSIPA:
„Ik ben erg trots om deze rol over te nemen. Gestructureerde producten
hebben de afgelopen jaren hun rechtmatige positie binnen de
portefeuilles van veel particuliere beleggers teruggewonnen. BELSIPA
steunde deze evolutie omdat we vanaf de oprichting van de vereniging in
2013 een duidelijk doel hadden: het verbeteren van de transparantie van
de markt. Ons kwartaalmarktverslag was wat dat betreft een echte
doorbraak.
We zullen nog meer de nadruk leggen op opleidingsinitiatieven voor
verkopers en beleggers. Daarnaast blijven we bouwen aan onze
vereniging, zodat deze het centrale platform blijft voor emittenten voor
de naleving van de wet- en regelgeving in het productaanbod. De
feedback die we krijgen van onze partnervereniging FEBELFIN en van de
nationale regelgever is voor ons een aanmoediging om verder te
investeren in deze dienst voor onze leden. “
BELSIPA werd in 2013 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk en heeft AXA Bank Europe, Belfius, BNPPFortis, ING België, KB, Société Générale (France) en Commerzbank (France) en Natixis (France) als Volwaardige
Leden. BELSIPA is zelf Bijzonder Lid van FEBELFIN, de overkoepelende organisatie voor financiële instellingen in
België. Voor inlichtingen gelieve contact op te nemen met:
Florence Devleeschauwer,
Voorzitter (vragen in het
Frans/Engels)
devleeschauwer@belsipa.be

Christiaan Sterckx, Vicevoorzitter
(vragen in het Nederlands/Engels)
sterckx@belsipa.be

Thomas Wulf, Secretaris-generaal
(vragen in Engels/Duits/Frans)
wulf@belsipa.be

