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David Steyn benoemd tot CEO en voorzitter van de Management Board van Robeco Groep N.V.
Rotterdam, 18 september 2015 – Robeco kondigt vandaag de benoeming van de heer David Steyn (1959) tot Chief Executive
Officer en voorzitter van de Management Board van Robeco Groep N.V. (‘Robeco’) per 1 november 2015 aan.
David Steyn heeft meer dan 35 jaar internationale ervaring in Asset Management. Hij heeft verschillende functies vervuld in
management, distributie en beleggen. David Steyn was eerder verantwoordelijk voor strategie bij Aberdeen Asset
Management plc. Daarvoor was hij Chief Operating Officer en hoofd distributie bij AllianceBernstein LP, in Londen en New
York. Hij studeerde rechten aan de University of Aberdeen.
David Steyn: “Ik ben er trots op deel uit te gaan maken van een Asset Manager met een mooie geschiedenis en goede
reputatie. Ik kijk ernaar uit om het succes van Robeco verder uit te bouwen en aan de veranderende vraag van klanten
wereldwijd te blijven voldoen.”
Dick Verbeek, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Robeco: “De Raad van Commissarissen heeft een positief
advies gegeven aan de aandeelhouders van Robeco over deze benoeming. Wij zijn van mening dat David een uitstekende
kandidaat is om de groei van Robeco voort te zetten. Ik heb er vertrouwen in dat we op Davids lange en goede trackrecord
kunnen rekenen om Robeco te leiden en om de kansen te benutten die zich in de komende jaren in deze sector wereldwijd
voordoen. Namens de gehele organisatie heet ik hem van harte welkom.”
Makoto Inoue, president en Chief Executive Officer van ORIX Corporation en lid van de Raad van Commissarissen van Robeco:
“Ik ben verheugd David Steyn te mogen verwelkomen bij Robeco. Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met de leden van de
Management Board en alle medewerkers van Robeco de groeiambities wereldwijd kan versnellen en tegelijkertijd
uitstekende resultaten voor klanten blijft behalen.”
De benoeming van David Steyn is onder voorbehoud van formele goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten. Zodra
deze goedkeuring er is, zal David Steyn samen met Roderick Munsters, van wie het vertrek bij Robeco eerder deze maand
werd aangekondigd, werken aan een soepele overgang.
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Over Robeco Groep
Robeco is een middelgrote wereldwijde vermogensbeheerder. Het bedrijf biedt, via een breed aanbod aan strategieën, een mix aan beleggingsoplossingen aan institutionele en
particuliere beleggers overal ter wereld. Op 30 juni 2015 had Robeco EUR 273 miljard aan vermogen onder beheer, waarvan 47% afkomstig is van institutionele partijen. In 2014
boekte Robeco een nettowinst van EUR 228 miljoen.
Het hoofdkantoor van Robeco staat in Rotterdam. Robeco telt 1.218 werknemers in 15 landen (eind 2014). Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in Europa, de VS en Azië, en
een groeiende aanwezigheid in de belangrijkste opkomende markten, zoals Azië, India en Latijns-Amerika.
Robeco is in 1929 in Nederland opgericht als Rotterdamsch Beleggings Consortium. Tegenwoordig is Robeco het expertisecentrum voor vermogensbeheer voor ORIX Corporation,
Robeco's meerderheidsaandeelhouder gevestigd in Tokio, Japan. De volgende dochterondernemingen en joint ventures zijn onderdeel van de Robeco Groep: Robeco Investment
Management, Corestone Investment Management, Harbor Capital Advisors, Transtrend, RobecoSAM en Canara Robeco Asset Management Company. Meer informatie is te vinden
op www.robeco.com
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