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ASSET SERVICING



CACEIS is een internationale bankgroep die alle 
post-trade activiteiten voor alle asset classes aanbiedt. 
Dankzij onze solide IT-infrastructuur kunnen instituti-
onele beleggers, vermogensbeheerders, pensioen-
fondsen, private equity-fondsen, banken, effectenma-
kelaars en bedrijven bij ons terecht voor uitvoerings-, 
clearing-, custody-, bewaarbank-, fondsadministratie 
en emissiediensten. Als specialist in het outsourcen van 
operationele processen creëert CACEIS een omgeving 
waarin cliënten zich kunnen concentreren op hun ker-
nactiviteiten.

CACEIS profiteert van de steun van haar oorspronke-
lijke aandeelhouders Crédit Agricole SA en sinds 2019 
van Santander.

Banco Santander, marktleider in de Spaanse banken-
sector, biedt CACEIS haar ervaring op het gebied van 
asset servicing en institutionele custody in Spanje en 
Latijns-Amerika (Brazilië, Mexico en Colombia). Met de 
toenadering tot Santander Securities Services (S3) ver-
stevigt CACEIS haar positie als belangrijke wereldspeler 
op de markten voor asset servicing.

Daarnaast breidt CACEIS, na de overname van KAS 
BANK in 2019, haar dienstenaanbod uit met de oprich-
ting in Nederland van een ‘Center of Excellence’ voor 
pensioenfondsen ten dienste van de hele Groep.

CACEIS is voor haar cliënten dé strategische partner 
voor de lange termijn.

AANDEELHOUDERS
CACEIS is eigendom van twee van de grootste bankgroepen van Europa, 
waardoor we over alle middelen beschikken om de meest effectieve 
strategie te bepalen waarmee we onze cliënten kunnen ondersteunen. 30,5% SANTANDER

69,5% CRÉDIT AGRICOLE

«FOLLOW-THE-
SUN»-MODEL
De cliënten van de Groep 
hebben, ongeacht  
hun locatie, 24 uur  
per dag toegang  
tot consistente  
en betrouwbare 
service, doordat de 
workflow wereldwijd 
gespreid is.

WERELDWIJDE ASSET-SERVICEPARTNER 100% ASSET  
SERVICING

EUROPEES 
MARKTLEIDER

4.665 
MEDEWERKERS
(met ingang van 31 december 2020)

15  
VESTIGINGEN 
OVER DE HELE 
WERELD



Met een innovatief productaanbod dat aansluit op 
de veranderende marktpraktijken en de eisen van de 
regelgeving, is CACEIS de Europese marktleider op 
het gebied van bewaarbank- en fondsadministratie-
diensten. Haar activiteiten groeien gestaag in termen 
van activa, cliënten en geografische dekking.
CACEIS is volledig gericht op asset servicing: een 
deskundige partner met innovatieve oplossingen 

voor cliënten. Dankzij de inzet van ons kapitaal  
zijn de beleggingen van onze cliënten volledig be-
schermd. We richten onze investeringen op  
IT-systemen waarmee onze cliënten hun projecten 
kunnen realiseren. 
CACEIS biedt haar cliënten een solide complian-
ce-framework dat de ontwikkeling van hun bedrijfs-
activiteiten volledig ondersteunt.

 

S&P GLOBAL 
RATINGS
A+  A-1

MOODY’S*
Aa3  P-1

FITCH RATINGS*
A+/AA-  F1+

 
 

Assets per  
31 december 2020

 
 

* Algemene rating van Crédit Agricole S.A. 
die ook van toepassing is op CACEIS

De Groep is Europees marktleider op het gebied  
van asset servicing en wereldwijd een  
van de belangrijkste spelers op deze markt.

€4.2biljoen
ACTIVA IN CUSTODY

€1.6biljoen 
ACTIVA IN DEPOSITARY/TRUSTEE

€2.2biljoen
ACTIVA IN ADMINISTRATIE

AANHOUDENDE GROEI EXPERTISEFINANCIËLE 
STABILITEIT



CACEIS helpt cliënten wereldwijd met post-trade activiteiten –  
van de afhandeling van orders tot de bewaring van activa.

COMPREHENSIVE 
SOLUTIONSOPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE CLIËNT

MARKET SOLUTIONS
•  Execution (cash equities, bonds  

and derivatives, commodities)
• Fund execution
• Clearing
• Forex
• Securities finance
• Collateral management

MIDDLE-OFFICE SERVICES
• Trade management
• Position keeping
•  OTC derivatives services, 

securities lending and repo
• Share class hedging
• Multi-custodian integration

ASSET ADMINISTRATION 
& ACCOUNTING

• Portfolio and fund valuation
•  Fund financial statements  

(annual and periodic reports)
• Institutional accounting

CUSTODY
• Local custody
• Global custody
• Banking services

REPORTS
• Performance and risk analysis
• Regulatory reports
• Tax reports
• ESG & Climate reports

GLOBAL SERVICES

BESPOKE SERVICES

ASSET 
MANAGERS 
AND FUNDS

• Depositary trustee
• Fund structuring
• Fund distribution
•  ALTO* x CACEIS 

front-to-back 
solution

ETF
•  Portal for Authorised 

Participants  
to access the 
primary market

•  Multiple methods 
for creating  
and redeeming  
ETF units

•  Dedicated reports

PRIVATE 
ASSET FUNDS**

•  Depositary bank
•  Administration  

and accounting
•  TA/Registrar 

keeping
•  Middle office 

services
•  Fund Finance

PENSION FUNDS
•  Front-to-back 

solution
•  All asset classes
• Currency hedging
• Rebalancing
•  Dedicated risk, 

performance, ESG
•  Regulatory reporting 

and Financial 
Accounting

INSURANCE 
COMPANIES

•  Investment 
accounting

•  Unit-link platform
•  Solvency II reports
•  Regulatory data 

collection via TEEPI

BANKS
•  Middle and back-

office outsourcing
•  Custody  

white labelling
•  Cash management
•  Debt issuance  

and domiciliation

BROKER- 
DEALERS

•  Cash equity 
clearing

•  Trade management
•  General clearing 

member
•  Settlement 

internalisation

CORPORATE 
CLIENTS

•  Securities and 
financial services

•  General meetings
•  Debt issuance
•  Employee share 

ownership
•  Investor services

*ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations ** Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Private Debt



CLIËNTENPORTAAL
Het OLIS-webportaal is het centrale toegangspunt 
voor alle diensten waarop is ingeschreven.  
Het biedt een duidelijk, real time overzicht  
van alle fondsactiviteiten. Gegevensbeveiliging  
en de stabiliteit van het systeem vormen de basis 
van OLIS. Door deze beveiliging zijn de gegevens  
in goede handen. Dankzij een cliëntgericht  
ontwerp komt het OLIS Mobile-aanbod  
(Fondsen, Aandelen, Sherpa, Agro) tegemoet  
aan reële behoeften.

www.caceis.com/nl/olis-where-people-meet-data

CACEIS investeert continu in haar IT-systemen en blijft 
innovatieve diensten ontwikkelen die aansluiten op de 
individuele behoeften van cliënten.
In het belang van onze cliënten en medewerkers blijft de 
Groep bijzonder veel waarde hechten aan innovatie en 
digitale transformatie. CACEIS speelt een toonaangeven-
de rol in technologische ontwikkelingen, zoals kunstma-
tige intelligentie, robotica en big data om de veiligheid 
en betrouwbaarheid van gegevens, de nauwkeurigheid 
van informatie en bedrijfsefficiëntie te kunnen leveren die 
haar cliënten nodig hebben. CACEIS maakt gebruik van 
het principe van co-creatie en plaatst zo haar cliënten 

in het middelpunt van het productontwikkelingsproces 
om hun gebruikerservaring continu te verbeteren. Als 
onderdeel van haar digitale transformatie heeft CACEIS 
dan ook haar API-portaal ontwikkelt om kant-en-klare 
diensten te kunnen leveren.
CACEIS draagt actief bij aan de ontwikkeling van de fi-
nanciële sector, waardoor met name aandeelhouders van 
beursgenoteerde ondernemingen op afstand en real time 
kunnen deelnemen aan hybride en virtuele algemene 
vergaderingen. CACEIS helpt niet-beursgenoteerde be-
drijven bij de voorbereiding en uitvoering van het online 
stemproces op de dag van hun algemene vergadering.

DE KRACHT OM TE INNOVEREN

FRONT-TO-BACK FUNCTIONALITEIT
Het CACEIS Center of Excellence for Pensions (CEP) biedt een 
one-stop shop-oplossing voor de Europese pensioenfondsindustrie 
en Verzekeraars met een volledige front-to-backfunctionaliteit en 
ondersteunende diensten. De kern is een geïntegreerde beleggngs-
administratie voor alle asset classes (incl. alternatives). Dankzij de 
wereldwijde reikwijdte van CACEIS en diepgaande kennis van de 
veranderende pensioenregelgeving en binnenlandse praktijken op de 
belangrijkste Europese markten, steunt CEP de spelers in de pensioe-
nindustrie zodat zij zich kunnen concentreren op hun kernactiviteit, 
het beheer van de activa en passiva van pensioenfondsen. CEP 
integreert nieuwe innovaties en hoogwaardige dienstverlening met 
lokale expertise, ondersteund door de Pension hub in Nederland.

CO-CREATIE BEHENDIGHEID

CENTER OF EXCELLENCE FOR PENSIONS

ONZE SPECIALE OPLOSSINGEN www.caceis.com/nl/demo-space

100% 

MENSENWERK

100%  

DIGITAAL

THE FUNDS NETWORK
TEEPI is een digitaal platform met meerdere diensten dat voorzien  
is van drie modules die zijn ontworpen om de verdeling van fondsen – 
een uitdaging op zich – te ondersteunen. Dankzij TEEPI Market Place 
hebben vermogensbeheerders een tool om hun verdeling te beheren 
en kunnen beleggers hun orders rechtstreeks naar de transferagent 
sturen. TEEPI Data Hub functioneert als een sociaal netwerk en  
is voor meer dan 400 grote spelers in de fondsensector de favoriete 
oplossing voor het uitwisselen van reglementaire informatie.  
TEEPI ETF tot slot is een digitale oplossing voor Authorised 
Participants om toegang te krijgen tot de primaire ETF-markt.

www.teepi.com/teepi

www.caceis.com/nl/olis-where-people-meet-data/
https://www.teepi.com/


EEN VERANTWOORDELIJKE ONDERNEMING

CACEIS gelooft dat sterk maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een bron is van groei op lange termijn. 
In een veeleisende en continu veranderende markt 
neemt CACEIS haar rol als betrouwbare partner voor 
haar cliënten zeer serieus. Dat doen we door duurzame 
meerwaarde te creëren. Het dienstenaanbod bestaat 
uit ESG- & klimaatrapportage, die cliënten in staat stelt 
de ESG-score (Environmental, Social and Governance) 
van hun portefeuille te beoordelen, en ESG-screening, 
een hulpmiddel om bedrijven te identificeren die 
inbreuk maken op internationale mensen-,arbeids- en 
milieurechten.
De gedragsregels van CACEIS zijn een afspiegeling 
van de hoge standaarden voor verantwoordelijkheid 

en kwaliteit die aan al haar professionele activiteiten 
ten grondslag liggen en van haar streven altijd in het 
belang van haar cliënten en stakeholders te handelen.

Als verantwoordelijke werkgever heeft CACEIS een 
beleid opgesteld dat haar medewerkers helpt hun 
vaardigheden te ontwikkelen en te verrijken. Vrijwillige 
programma’s met thema’s als compliance, diversiteit, 
ethiek en levenskwaliteit op het werk stimuleren het 
ethisch bewustzijn, de toewijding en de motivatie van 
de teams van CACEIS. Ten slotte is CACEIS continu op 
zoek naar manieren om haar ecologische voetafdruk 
te verkleinen en moedigt haar leveranciers aan om dat 
voorbeeld te volgen.

CACEIS HEEFT DE PLATINUM MEDAILLE 
ONTVANGEN EN BEHOORT DAARMEE  
TOT DE 1% BEST BEOORDEELDE 
BEDRIJVEN IN HAAR SECTOR.

BETROKKENHEID EN 
VERANTWOORDELIJKHEID

CACEIS ondersteunt haar cliënten bij het beheren van hun risico’s, inclusief  
ESG, en stelt daarbij het naleven van ethische en veiligheidsnormen centraal.

1
2
3

DE DRIE CSR-PIJLERS 
VAN CACEIS

Onze cliënten op betrouwbare 
en veilige wijze begeleiden

Actie ondernemen voor de 
energie- en milieutransitie

Een verantwoordelijke en 
betrokken werkgever zijn



Het onderhouden van uitstekende relaties met cliënten is een 
prioriteit bij CACEIS. In al onze beslissingen staan onze cliënten 
centraal, zodat we hen gepersonaliseerde ondersteuning kunnen 
bieden, aangepast aan hun behoeften.
De client servicing teams van CACEIS hebben uitgebreide 
ervaring in het begrijpen van de complexe behoeften van onze 
wereldwijde clientèle. CACEIS bouwt een sterke professionele 
relatie met haar cliënten op. Voor iedere markt waarin haar 
cliënten actief zijn, heeft CACEIS een vertegenwoordiger die de 
kwaliteit van de dienstverlening overziet en coördineert.

EEN INTERNATIONAAL SALESTEAM

Samen een vertrouwensband 
opbouwen

PARTNER VOOR DE 
LANGE TERMIJN

DICHT BIJ 
CLIËNTEN

UW CONTACTPERSONEN
Karim Allouache Midden-Oosten en Noord-Afrika
Philippe Bens Zwitserland
Bruno Bourbonnaud Frankrijk
Francesca De Bartolomeo Italië en Zuid-Europa
Anja Maiberger Duitsland en Oostenrijk
Elena Mesonero Spanje en Latijns-Amerika
Olivier Storme België, Luxemburg en Noord-Europa
Rinke Visser Nederland
Paddy Walsh Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noord-Amerika
Betty Zhou Azië

Arnaud Garel-Galais Private Equity, Real Estate and Securitisation
Jean-Luc Eymery & François Reboul Market Solutions

Waar kunt u ons vinden?
CACEIS
BELGIË
Brussel
+32 2 209 26 00

CANADA
Mississauga
+ 1 905 507 7704

FRANKRIJK
Parijs
+33 1 57 78 00 00

DUITSLAND
München
+49 89 5400 00
Frankfurt
+49 89 5400 00

HONGKONG
HongKong
+852 3742 3110

IERLAND
Dublin
+353 1 672 16 00

ITALIË
Milaan
+39 02 721 74 411

LUXEMBURG
Luxemburg
+352 47 67 9

NEDERLAND
Amsterdam
+31 20 557 59 11

SPANJE
Madrid
+34 91 175 78 89

ZWITSERLAND
Nyon
+41 58 261 9400
Zürich
+41 58 261 9400

VERENIGD KONINKRIJK
Londen
+44 207 858 08 60

SANTANDER CACEIS
COLOMBIA
Bogota
+57 1 742 1793
+57 1 742 1795

S3 CACEIS
BRAZILIË
São Paulo
+55 11 5538 5220

MEXICO
Mexico
+52 55 9156 3568

SANTANDER*
ARGENTINIË
Buenos Aires
+54 11 43 41 1259

CHILI
Santiago
+56 9 9020 1450

POLEN
Warschau
+48 22 634 61 50

PORTUGAL
Lissabon
+351 213 705 328

* Toegang via de entiteiten van Santander Groep



Ontwerp en productie: Communicatie-afdeling van CACEIS. © Maart 2021. CACEIS, alle rechten voorbehouden. 
Deze brochure is uitsluitend bedoeld ter informatie en is op geen enkele wijze een contractueel bindend service-aanbod  

of een beleggingsadvies of -aanbeveling. Dit document is uitsluitend bedoeld voor professionele cliënten en/of in aanmerking  
komende tegenpartijen, in de zin van Europese Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (‘MiFID’). 
CACEIS wijst elke directe of indirecte aansprakelijkheid af die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit document. 

CACEIS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor beslissingen of beleggingen die gebaseerd zijn op de informatie 
in dit document. De informatie in dit document mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van CACEIS. Dit document is niet beoordeeld door een toezichthoudende autoriteit. De informatie in 
dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. CACEIS is een «société anonyme» (Franse naamloze vennootschap) 
met een kapitaal van 941.008.309,02 euro en is geregistreerd bij de Parijse Kamer van Koophandel onder het nummer 437580160 en statutair 

gevestigd op 1-3, place Valhubert – 75013 Parijs – Frankrijk.

WWW.CACEIS.COM

SOLID&INNOVATIVE

A company of Crédit Agricole and Santander

ACTING EVERY DAY IN THE INTERESTS OF OUR CLIENTS & SOCIETY

https://www.caceis.com/nl/
https://twitter.com/CACEIS
https://www.youtube.com/user/CACEISmedia
https://www.linkedin.com/company/caceis/mycompany/

