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Monique Leys is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Dierickx Leys
Private Bank waar ze voorheen 22 jaar werkzaam was als gedelegeerd bestuurder.
Na het plotse overlijden van haar vader, Fernand Leys, volgde de 24-jarige Leys haar
vader op als zaakvoerder van het wisselagentschap kantoor Verbeeck, Leys & Cie.
De jaren die daarop volgden loodste ze de firma naar heel wat interne hervormingen en
successen: in 1996 fusioneerden de beursvennootschappen Verbeeck, Leys & Cie en
Dierickx & Cie tot Dierickx Leys & Cie N.V. waar Monique Leys, samen met Herman
Hendrickx en Marleen Dierickx, deel uitmaakte van het driekoppige directiecomité.
In 1999 kreeg Dierickx Leys het statuut van e!ectenbank, en werd het hoofdkantoor
aan de Kasteelpleinstraat uitgebreid. In 2013 opende het eerste kantoor buiten
Antwerpen (Sint-Martens-Latem), en in 2015 werd de benaming van de
bank gewijzigd in “Private Bank”.
Leys geldt als een voorbeeld van de verdere emancipatie van de vrouw op de beurs én in
de bank zelf, waar ze vanaf nu de functie opneemt van voorzitter van de Raad van
Bestuur. De kern van haar beleid zal zich centraliseren rond de verdere groei van de
bank: hetzij organisch, hetzij via overnames en samenwerkingen.
DIERICKX LEYS PRIVATE BANK

Meest gelezen
Truncus: ‘sector heeft MiFID II over zichzelf afgeroepen’
Ontevreden bankklant kijkt naar tech-alternatieven
Katherine Haesaerts nieuwe salesdirector België bij Columbia Threadneedle
‘Als we op elkaar blijven wachten, komt die duurzame transitie er nooit’
Nieuwe CEO en CCO voor MeDirect
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BNP Paribas AM: Global warming catches up with us
Experience teaches us that it’s best, where possible, to avoid being the
bearer of bad news. Yet to front up to adversity, you first have to recognise
the nature of it. To fight it, you have to know where it is.
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Fondsnieuws is het grootste kennis- en netwerkplatform voor beleggingsprofessionals in Nederland. Het initiatief is
in 2008 gestart door de FD Mediagroep, uitgever van onder andere Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio.
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