
 

 
 
 
 

Financière de l’Echiquier wint aan slagkracht in Duitsland 
  
  
 
 Jörg Ahlheid wordt Country Manager voor Duitsland en Oostenrijk bij Financière de l’Echiquier. 
 Een nieuw kantoor opent zijn deuren in Frankfurt om de internationale ontwikkeling van de onderneming te 

ondersteunen. 
  
  
Parijs, 13 oktober 2014 – Financière de l’Echiquier kondigt aan dat Jörg Ahlheid Country Manager voor Duitsland en 
Oostenrijk wordt bij de onderneming. Samen met de opening van een nieuw kantoor in Frankfurt, benadrukt deze 
aanwerving het belang van deze geografische regio binnen de Europese groeistrategie van de onderneming. 
  
Jörg Ahlheid is 45 en heeft de Duitse nationaliteit. Hij beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het beheer van activa. 
Hij was sinds 2009 verantwoordelijk voor de distributie in Duitsland en Luxemburg bij LGT Capital Management. 
Daarvoor droeg hij een gelijkaardige verantwoordelijkheden bij verschillende vermogensbeheerders zoals Schroders en 
Morgan Stanley IM, en hij ontwikkelde ook 6 jaar lang de commerciële activiteiten van M&G in Europa. 
  
Financière de l’Echiquier zette zijn eerste stappen in Duitsland in 2007 en brengt er momenteel 4 aandelenfondsen en 
2 gediversifieerde fondsen op de markt. “De Duitse markt is een echte groeimotor voor onze onderneming. Voet aan de 
grond in Frankfurt krijgen is dus een onmisbare stap in onze ontwikkeling”, verklaart Dominique Carrel-Billiard, 
Directeur-Generaal van Financière de l'Echiquier. “In dat kader bestaat de missie van Jörg uit het versterken van de 
banden met de lokale cliënten via een sterke aanwezigheid op het terrein, om zo het vermogen onder beheer in 
Duitsland te ontwikkelen, en in een tweede fase in Oostenrijk.”  
  
Sinds de oprichting in 1991 heeft Financière de l’Echiquier zijn thuisbasis in Parijs. Een eerste internationaal kantoor 
werd in december 2013 in Milaan geopend. 
  
 
 
  
Contactpersoon voor de pers: Sophie Thiard - sthiard@fin-echiquier.fr - +33 (0)1 47 23 98 12 
  
Over Financière de l'Echiquier www.fin-echiquier.fr 
Financière de l’Echiquier werd opgericht in 1991 en is vandaag een van de belangrijkste onafhankelijke 
vermogensbeheerders in Frankrijk, met bijna 8,2 miljard euro activa onder in beheer en een team van 90 medewerkers. 
De onderneming is volledig in handen van haar bestuurders en werknemers. Haar werkdomein is het beheer van 
spaargeld en financiële beleggingen voor rekening van private klanten, adviseurs in vermogensbeheer en institutionele 
beleggers. 
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