Curriculum
vitae
Chris Figee, Msc.

Curriculum vitae | Chris Figee

2

Chris Figee, Msc.
Geboortejaar
1972

Huidige functie
Lid Raad van Bestuur a.s.r. en Chief Financial Officer
(CFO)

Nationaliteit
Nederlandse

Aandelen ASR Nederland N.V.
68

Opleiding
Chris Figee studeerde cum laude af aan de Universiteit van Groningen in Financial Economics en rondde zijn
studie voor beleggingsanalist af aan de EFFAS (European Federation of Financial Analysts). Ook volgde hij een
studie Risk Management bij Stanford University.

Vorige functies
Chris Figee begon zijn carrière bij Aegon waar hij verschillende functies bekleedde, inclusief die van Senior
Portfolio Manager. In 1999 trad hij in dienst bij McKinsey, waar hij in 2006 partner werd. Na 10 jaar bij McKinsey
stapte hij in 2009 over naar Achmea als directeur Group Strategy & Performance Management. Ook was hij lid van
het Achmea Groepscomité. In zijn laatste functie bij Achmea was hij directeur Group Finance.

Andere functies
Chris Figee is bestuurslid van de Stichting DSI en lid van de Raad van Commissarissen van Unicef Nederland.

Redenen voor de voorgenomen herbenoeming
Chris Figee is in 2014 benoemd tot lid Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar en komt nu in aanmerking
voor herbenoeming. ln zijn functie als CFO leidde Chris Figee, samen met CEO Jos Baeten, de succesvolle
IPO van a.s.r. in 2016 en voorafgaand daaraan de onderhandelingen met het ministerie van Financiën en NLFI.
Hij speelde een sleutelrol bij de (her)introductie van a.s.r. op de aandeelmarkten via verschillende (hybride)
kapitaaluitgiften en de introductie van Solvency II. Daarnaast heeft hij gezorgd voor verbeterde externe
rapportages en een geoptimaliseerd renteafdekkingsprogramma. Ook zijn onder zijn leiding diverse overnames
en desinvesteringen gedaan.
De Raad van Commissarissen verwacht dat Chris Figee succesvol zal blijven in de verdere ontwikkeling van de
strategie van a.s.r. en het beheren van het financieel profiel van a.s.r. De Raad van Commissarissen hecht veel
waarde aan de ervaring van Chris Figee binnen a.s.r. en de sector, zijn expertise op het gebied van renteafdekking
en risicobeheer en zijn trackrecord voor balansoptimalisatie. Ook hecht de Raad van Commissarissen veel belang
aan zijn sterke netwerk in schulden- en aandelenkapitaalmarkten en zijn ervaring met wet- en regelgevers, met
name in een veranderende omgeving (bijvoorbeeld Solvency II). Chris Figee heeft zich bewezen als een bestuurder
met een onberispelijke staat van dienst.

