Persbericht
Bazel, 23 november 2021

J. Safra Sarasin Groep zet zijn groei voort in Nederland
Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA is verheugd de benoeming aan te kondigen van een Private
Wealth Management-team van vier Senior Private Bankers in haar kantoor in Amsterdam
Het team heeft een jarenlange ervaring in het bedienen van geavanceerde en veeleisende particuliere
klanten en kent de waarde van het opbouwen van langdurige klantrelaties. Ze worden gedreven door
de wensen van klanten en bieden het hoogste niveau van service en op maat gemaakte
beleggingsoplossingen aan vermogende particulieren, families, instellingen en goede doelen in
Nederland. Deze klantgerichte en persoonlijke benadering past uitstekend bij de cultuur van de
J. Safra Sarasin Groep.
Marianne Verhaar-Strijbos, Eric Abendroth, Danny Allessie en Maurice Ost komen over van ABN AMRO
MeesPierson Private Wealth Management, waar ze allemaal een senior functie bekleedden.
Sinds de oprichting in 2019 is het Nederlandse kantoor van Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA
aanzienlijk gegroeid. Het kantoor maakt deel uit van een sterke Zwitserse private banking-groep en
biedt internationaal vermogende klanten op maat gemaakte oplossingen en een persoonlijke service,
ondersteund door een breed scala aan state-of-the-art en innovatieve beleggingsoplossingen. De
J. Safra Sarasin Groep heeft een sterke focus op ESG, met een gerenommeerde expertise op dit
gebied, gebaseerd op een bewezen staat van dienst en meer dan 30 jaar ervaring.
Marvin Kreuger, Branch Manager van Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA – Dutch Branch:
“Wij zijn erg blij om dit team te verwelkomen, wat opnieuw een bewijs is van onze toewijding om de
wealth management activiteiten in Nederland verder te laten groeien. Onze nieuwe collega’s brengen
jarenlange ervaring en professionaliteit mee en versterken zo het bestaande team van ervaren en
deskundige bankiers. Onze aanpak gericht op passie, samenwerking en toewijding om de wensen van
onze klanten te overtreffen, is de basis van ons succes.”
Marianne Verhaar-Strijbos, Managing Director Wealth Management van Banque J. Safra Sarasin
(Luxembourg) SA – Dutch Branch:
“We zijn heel blij om deel uit te gaan maken van de J. Safra Sarasin Groep. Met onze expertise kunnen
we het succesvolle team van bankiers in Amsterdam verder versterken. De Groep heeft een sterk
familiaal en ondernemend erfgoed en daardoor een grondig begrip van de wensen van onze klanten.
Met de wereldwijde aanwezigheid van de J. Safra Sarasin Groep en haar unieke know-how op het
gebied van duurzame financiering, kunnen we ook voldoen aan de financiële wensen van onze
internationaal georiënteerde Nederlandse klanten en hen oplossingen op maat bieden.”
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Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA – Dutch Branch, heeft haar kantoor op de 19e verdieping
van de Rembrandttoren aan het Amstelplein 1, in Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Media Relations
T: +41 (0)58 317 40 88 | e-mail: media@jsafrasarasin.com
J. Safra Sarasin Groep – Duurzame Zwitserse Private Banking sinds 1841
Als een internationale groep die zich inzet voor duurzaamheid, heeft J. Safra Sarasin haar
hoofdkantoor in Zwitserland en een gevestigde waarde met kantoren op meer dan 25 locaties in
Europa, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. De groep, een wereldwijd symbool van de traditie
van private banking en vermogensbeheer, legt de nadruk op veiligheid en goed geleide conservatieve
groei voor haar klanten. Eind december 2020 beheerde de groep een totaal cliëntvermogen van CHF
192,4 miljard en had het ongeveer 2.200 medewerkers in dienst en een eigen vermogen van CHF 5,4
miljard.
J. Safra Groep
De J. Safra Groep (de "Groep"), met een totaal beheerd vermogen van meer dan USD 300 miljard,
bestaat uit particuliere banken onder de naam Safra en investeringsholdings in op activa gebaseerde
bedrijfssectoren zoals onroerend goed en agribusiness. De Groep heeft haar bankbelangen
wereldwijd op meer dan 160 locaties: J. Safra Sarasin, met hoofdkantoor in Bazel, Zwitserland; Banco
Safra, met hoofdkantoor in Sao Paulo, Brazilië; en Safra National Bank of New York, met hoofdkantoor
in New York City, VS; allemaal onafhankelijk van elkaar vanuit het oogpunt van geconsolideerd
toezicht. De vastgoedposities van de Groep bestaan uit meer dan 200 vooraanstaande commerciële,
residentiële, winkel- en landbouwgronden wereldwijd, zoals het kantorencomplex 660 Madison
Avenue in New York City en het iconische Gherkin Building in Londen. Haar investeringen in andere
sectoren omvatten onder meer agribusiness-holdings in Brazilië en Chiquita Brands International Inc.
Met diepgaande relaties in markten over de hele wereld is de Groep in staat de waarde van de
bedrijven die er deel van uitmaken aanzienlijk te vergroten. Er zijn meer dan 34.000 medewerkers
verbonden aan de J. Safra Groep.
Juridische mededeling
Dit persbericht is opgesteld door Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA (de "Bank"), met
maatschappelijke zetel te 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, die onder toezicht staat
van de Commission de surveillance du secteur financier – CSSF.
Niets in dit document vormt een investerings-, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies of een
verklaring dat een investering of strategie geschikt is voor individuele omstandigheden. Elke klant
dient zijn eigen beoordeling te maken.
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De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beleggings-, desinvesterings- of
retentiebeslissing die door de cliënt wordt genomen op basis van de in dit document vervatte
informatie. De cliënt draagt alle risico's van verliezen die uit een dergelijke beslissing kunnen
voortvloeien. In het bijzonder kunnen noch de Bank, noch haar aandeelhouders of werknemers
aansprakelijk worden gesteld voor de in dit document vervatte meningen, ramingen en strategieën.
© Copyright Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA. Alle rechten voorbehouden.
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