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Lombard International Assurance benoemt 
Paul Upchurch tot Chief Operating Officer 

 
 
XX september, 2017 - Luxembourg: Lombard International Assurance, een wereldwijde leider in 
oplossingen voor vermogensstructurering, kondigde vandaag de benoeming van Paul Upchurch aan tot 
Chief Operating Officer voor zijn Europese activiteiten, met ingang van 4 september 2017. Hij zal 
rapporteren aan Axel Hörger, CEO Europe van Lombard International Assurance.  
 
Paul zal werken vanuit Luxemburg en zal een multidisciplinair team van verschillende diensten leiden, met 
name Client Services, Investment Administration, IT and Change. Hij zal verantwoordelijk zijn voor het 
bevorderen van digitale innovatie, operaties en kapitaalbeleggingen in de Europese activiteiten, teneinde de 
leiderspositie van Lombard International Assurance op de markt te versterken. Bovendien zal Paul ook deel 
uitmaken van het Senior Management Team en zal hij betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren 
van de Europese groeistrategie. 
 
Hiervoor werkte Paul bij Blackstone, waar hij de functie uitoefende van Executive Director voor de groep 
Portfolio Operations. Hier stond hij in voor betere resultaten en transformationele strategieën door de 
implementering van bedrijfssystemen en operationele verbeteringen in het segment van de 
portefeuilleactiviteiten.  
 
Voor hij bij Blackstone ging werken, was Paul Executive Vice President, Professional Services, bij Nielsen, 
waar hij aan het hoofd stond van teams voor het creëren van vraag, prijszetting en handelsoptimalisering en -
innovatie. Daarvoor was Paul 18 jaar actief op het gebied van managementadvies, waarbij hij klanten advies 
verleende over een ruim assortiment van bedrijfstechnologie en operationele verbeteringen in Sales en 
Marketing, bij complexe transformaties die meerdere jaren duurden en met een waarde van meer dan 1 
miljard $. 
 
Axel Hörger zei: “Ik ben verheugd dat Paul het managementteam komt versterken. Hij heeft bij Blackstone 
heel veel succes geboekt tijdens de nauwe samenwerking met meer dan 50 portefeuillebedrijven en het 
beheren van aanzienlijke investeringen in mensen, technologie en operaties. Als doorgewinterd 
bedrijfsbestuurder beschikt hij over een aparte mix van commerciële, operationele en technologische 
expertise, die een uitstekende toevoeging aan het team zal zijn, naarmate we focussen op het verder 
uitbreiden van onze activiteiten.”  
 
Paul Upchurch zei: “Ik ben heel blij om bij het team van Lombard International Assurance te komen. Ik heb 
een passie voor het stimuleren van leiders, het opbouwen van een samenwerkingsmentaliteit en het 
innoveren van bedrijven. Ik kijk er ten volle naar uit om mijn rol te spelen in het verdere succes van Lombard 
International Assurance.” 
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Over Lombard International 
 
Lombard International is een toonaangevende wereldwijde op levensverzekeringen gebaseerde leverancier 
van vermogensoplossingen. Ze brengt de kracht en ervaring van twee gespecialiseerde 
levensverzekeringsmaatschappijen samen, die meer dan 25 jaar ervaring en marktleiderschap in hun 
respectieve domeinen bezitten. Lombard International biedt vermogensstructureringsoplossingen, door 
gebruik te maken van private plaatsing van levensverzekeringen en lijfrenteproducten voor vermogende 
personen, hun familie en instellingen over de hele wereld.  
 
De wereldwijde groep, met als merk Lombard International, kwam op de markt in september 2015. Lombard 
International heeft vestigingen in Luxemburg en Philadelphia. Door deze gecombineerde wereldwijde 
aanwezigheid kan ze voldoen aan complexe behoeften van klanten wereldwijd, maar toch gevoelig blijven 
voor de plaatselijke cultuur en mentaliteit. Het bedrijf is marktleider in het leveren van multi-jurisdictionele 
vermogensstructureringsoplossingen via netwerken van partners in de Verenigde Staten, Europa, Azië en 
Latijns-Amerika.  
 
Het wereldwijde beheerde vermogen bedraagt meer dan € 77.5 miljard, met wereldwijd meer dan 600 
personeelsleden, waaronder meer dan 60 technische experts gespecialiseerd in meer dan 20 jurisdicties.  
 
Fondsen beheerd door Blackstone bezitten Lombard International. Blackstone is een van de 's werelds 
toonaangevende beleggingsfirma's met meer dan USD 367 miljard aan beheerd vermogen. 
 
Voor meer informatie over Lombard International kunt u terecht op: www.lombardinternational.com  
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