
 

  COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 

NOTZ STUCKI NOMEIA CHRISTOPHE VERBAERE PARA O CARGO DE 
DIRETOR DE OPERAÇÕES DO GRUPO 
 
 

Genebra, 21 de abril de 2021 – A sociedade de gestão de ativos de Genebra NOTZ STUCKI, nomeou Christophe 
Verbaere para o cargo de Diretor de Operações do Grupo, que tem assento na comissão executiva e é 
responsável, nomeadamente, pela área de operações e informática. Graças à sua vasta experiência na área 
financeira, bem como noutros setores de atividade, Christophe Verbaere será responsável por liderar a 
transformação digital do Grupo. Antes de ingressar na NOTZ STUCKI, foi Diretor de Tecnologia na 
Atlanticomnium, uma sociedade com sede em Genebra, especialista no investimento em obrigações. 
 
Christophe Verbaere, iniciou a sua vida profissional em 1994 no Centro Nacional de Estudos Espaciais (Paris), enquanto 
especialista técnico na família dos foguetões europeus Ariane. Em 1998, mudou-se para Genebra para enveredar por 
uma nova carreira na área da informática aplicada às finanças e continuou a desenvolver as suas competências na área 
da otimização de processos e da digitalização da banca e das sociedades de gestão. Em paralelo, continuou com as 
atividades no setor espacial, participando no desenvolvimento de empresas tecnológicas ligada a área dos drones 
hipersónicos, micro satélites e análise de imagens, aplicada à inteligência económica. Em linha com a sua experiência 
profissional, Christophe Verbaere possui um diploma universitário em engenharia aeronáutica e espacial, da ESTACA 
(Paris), um diploma de gestão do risco e análise quantitativa da HEC (Genebra), vários certificados em finanças e gestão 
de carteiras da ISFB (Genebra) e fez uma formação nos domínios de data science e inteligência artificial, na ENSAI 
(Paris). Sucede a Patrick Hamon, que após mais de dez anos na NOTZ STUCKI, quis regressar à sua região de origem, 
na Bretanha. 
 

A tecnologia, uma das chaves do sucesso 
Tal como a capacidade de gerar alfa e oferecer uma gestão altamente personalizada, a inovação tecnológica constitui 
hoje, um fator de sucesso essencial para assegurar o crescimento futuro de uma sociedade de gestão. Na realidade, seja 
ao nível da arquitetura de dados, segurança das informações, automatização dos processos operacionais, apoio à 
decisão, gestão do risco ou interface com os clientes, a tecnologia desempenha um papel crucial em todas as etapas da 
cadeia de valor.  

Com 10 mil milhões de CHF de ativos sob gestão, a NOTZ STUCKI é uma das maiores sociedades gestoras 
independentes na Suíça e dispõe, assim, de recursos que lhe permitem realizar os investimentos necessários para o seu 
crescimento futuro, em especial em matéria de novas tecnologias. 

«Na nossa indústria, nunca podemos parar de investir se queremos continuar na vanguarda. Ao longo dos últimos 10 
anos, reforçámos e modernizámos fortemente a nossa infraestrutura, sob a direção de Patrick Hamon, Hoje em dia, a 
transição digital constitui um novo desafio. Graças à sua experiência profissional particularmente rica, Christophe 
Verbaere tem tudo o que precisa para superá-lo com sucesso. » declarou Grégoire Notz. 

«Estou muito satisfeito por ingressar na NOTZ STUCKI, uma sociedade que tem uma genuína tradição de inovação 
permanente. Regozijo-me por integrar uma empresa de dimensão humana, com uma verdadeira visão para o futuro e 
que dispõe dos meios para concretizá-la. » acrescentou Christophe Verbaere. 
 
 

 

 

 

Para mais informações, queira contactar: 

Ana-Maria Fojo Rey Ricardo Payro 
Notz Stucki & Cie SA Payro Communication Sàrl 
T +41 (0)22 906 52 95 T +41 (0)22 322 13 17 
ana.maria.fojorey@notzstucki.com rp@payro.ch 
notzstucki.com payro.ch 
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Sobre a NOTZ STUCKI 
Fundada em 1964, a NOTZ STUCKI é hoje em dia um dos maiores grupos de gestão independentes na Suíça e na Europa. Ao longo 
de 57 anos, a NOTZ STUCKI desenvolveu competências únicas selecionando e combinando os melhores gestores de fundos do 
mundo inteiro, a fim de construir carteiras robustas e de alto desempenho. Em paralelo, a NOTZ STUCKI construiu uma ampla 
variedade de estratégias tradicionais com um registo convincente. 

Internacionais e sofisticados, os clientes do Grupo consistem em indivíduos abastados, family offices, fundos de pensão, sociedades 
de gestão e empresas que partilham a mesma exigência: um rendimento absoluto superior e um serviço bastante personalizado. 

Totalmente detida pelos seus gestores, a NOTZ STUCKI orgulha-se de ser independente e livre de toda e qualquer pressão externa 
que possa pôr em risco a sua imparcialidade. Os gestores investem conjuntamente com os clientes, assegurando assim um 
alinhamento de interesses perfeito.  

O grupo NOTZ STUCKI gere ou administra cerca de 10 mil milhões de CHF de ativos através de três atividades bastante 
complementares: 

- Gestão privada: gestão discricionária e aconselhamento 
- Gestão de ativos: fundos Notz Stucki e soluções de investimento 
- ManCo: engenharia financeira e serviços dedicados aos fundos 

A NOTZ STUCKI conta com mais de 100 colaboradores espalhados por 8 escritórios no mundo inteiro (Genebra, Zurique, Londres, 
Luxemburgo, Madrid, Milão, Bermudas, Ilha Maurícia). 

A NOTZ STUCKI encontra-se autorizada e regulamentada pela FINMA, enquanto gestora de investimentos coletivos.  


