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Lombard International Assurance S.A. nomeia 

Paul Upchurch como Diretor de Operações 
 

5 de setembro de 2017 - Luxemburgo: A Lombard International Assurance, líder mundial em soluções 
de estruturação de património, anunciou hoje a nomeação de Paul Upchurch para o recém-criado cargo de 
Diretor de Operações (CIO) para a Europa, a partir de 4 de setembro de 2017. Paul Upchurch estará sob a 
supervisão de Axel Hörger, CEO para a Europa da Lombard International Assurance.  
 
Paul Upchurch encabeçará, no Luxemburgo, uma equipa multidisciplinar, que inclui as funções de Serviços a 
Clientes, Administração de Investimentos, TI e Mudança. Terá como responsabilidades a inovação digital, as 
operações e os investimentos de capitais da unidade europeia, com o objetivo de reforçar a posição de 
liderança da Lombard International Assurance no mercado. Além disso, Paul Upchurch integrará a Equipa 
de Direção Sénior, onde participará no desenvolvimento e na implementação da estratégia de crescimento na 
Europa. 
 
Antes de integrar a Lombard International Assurance, exerceu o cargo de Diretor Executivo do grupo de 
Operações de Carteiras de Investimento da Blackstone. Nas suas anteriores funções, participou no 
desenvolvimento de estratégias de alto desempenho e de transformação, nomeadamente através da 
implementação eficaz de sistemas empresariais e melhorias operacionais nas unidades de carteiras de 
investimento.  
 
Antes da Blackstone, Paul Upchurch foi Vice-Presidente Executivo dos Serviços Profissionais na Nielsen, 
onde liderou equipas especializadas na criação de procura, preços e otimização e inovação da atividade. 
Antes da Nielsen, Paul Upchurch esteve 18 anos no ramo da consultoria de gestão, orientando os clientes 
num conjunto alargado de melhorias a nível operacional e de tecnologia empresarial, nos setores de Vendas e 
Marketing, em projetos de transformação complexos, plurianuais e com orçamentos superiores a mil milhões 
de dólares. 
 
Axel Hörger afirmou: “É com enorme prazer que vejo Paul Upchurch juntar-se à equipa de direção. Tem um 
historial de enorme sucesso a trabalhar lado a lado com mais de 50 sociedades de gestão de carteiras na 
Blackstone e a supervisionar investimentos significativos em recursos humanos, tecnologia e operações. 
Profissional experiente, reúne um conjunto distintivo de conhecimentos especializados a nível comercial, 
operacional e tecnológico que serão um excelente acréscimo à equipa numa altura em que estamos 
concentrados na expansão da nossa atividade.”  
 
Segundo Paul Upchurch: “Estou muito entusiasmado em fazer parte da Lombard International Assurance. 
Tenho um interesse particular em desenvolver líderes, criar culturas de colaboração e levar inovação às 
empresas. Encaro com grande expetativa esta oportunidade de contribuir para o sucesso contínuo da 
Lombard International Assurance.”
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Sobre a Lombard International 
 
A Lombard International Assurance é um provedor global líder de soluções patrimoniais com base em 
seguros de vida, combinando a solidez e os conhecimentos de duas seguradoras de vida especializadas com 
mais de 25 anos de experiência e liderança de mercado nas suas respetivas áreas de atuação. A Lombard 
International Assurance oferece soluções de estruturação patrimonial através da colocação privada de 
produtos de seguros de vida e anuidades junto de indivíduos de elevado património financeiro, das suas 
famílias e de instituições em todo o mundo.  
 
O grupo mundial, denominado Lombard International, foi apresentado ao mercado em setembro de 2015. 
Com sedes no Luxemburgo e em Filadélfia, a sua presença global conjunta permite à Lombard International 
dar resposta às necessidades complexas dos seus clientes em todo o mundo, respeitando as particularidades 
das culturas e costumes locais. A empresa é líder no setor ao nível da disponibilização de soluções de 
planeamento patrimonial que abarcam várias jurisdições, através das suas redes de parceiros nos Estados 
Unidos, na Europa, na Ásia e na América Latina. 
 
Os ativos totais administrados ascendem a mais de 77.5 mil milhões de EUR, com mais de 600 funcionários 
em todo o mundo, incluindo mais de 60 peritos técnicos especializados em mais de 20 jurisdições.  
 
A Lombard International é propriedade de fundos geridos pela Blackstone. A Blackstone é uma das empresas 
de investimento líderes a nível mundial, com mais de 367 mil milhões de USD (dólares americanos) em 
ativos sob sua gestão. 
 
Para mais informações sobre a Lombard International visite: www.lombardinternational.com  
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