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Efficiëntie & diversiteit

Efficiëntie is voor ons de belangrijkste factor om het vertrouwen van cliënten te winnen. Het
streven naar uitmuntendheid heeft bij Carmignac tot meer diversiteit geleid. We zijn er trots op
dat twee derde van ons vermogen vandaag gedeeltelijk wordt beheerd door vrouwen en dat er
binnen ons bedrijf bijna 30 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd zijn.

Maxime Carmignac
Managing Director Carmignac UK

Maxime heeft meer dan 15 jaar ervaring in de internationale financiële sector. Zij is lid van
de Investment Association Board en van de stuurgroep van het Diversity Project.
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LAATSTE NIEUWS

Maxime Carmignac praat met Citywire over diversiteit

5 minuten met Jiban Nath

Volgens Maxime Carmignac kan de sector niet volstaan met het "afwerken van een
checklist" als het gaat om diversiteit en bestaat het risico dat diversiteit wordt beschouwd

Jiban Nath, Front Office Quant Risk Officer, werkt sinds

als een "doelstelling in plaats van een middel".
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5 minuten met Haiyan Li

Carmignac ondersteunt de Women's Empowerment Pr

Haiyan Li, Fund Manager en analist verantwoordelijk voor de markten van Groot-China,
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De hierboven verstrekte informatie mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het betreft
hier geen lidmaatschap noch een beleggingsadvies. De hier verstrekte informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

