
LEO STEVENS & CIE  
BLAAST 70 KAARSJES UIT

Net na de Tweede 
 Wereldoorlog startte 
Alfons Stevens als 
wisselagent op de 
beurzen van Antwerpen 
en Brussel. Vandaag 
staat het familiebedrijf 
voor puur en  persoonlijk 
 vermogensbeheer 
met een  empathische 
 benadering. De 
vierde generatie staat 
intussen klaar.

De financiële instelling 
Leo Stevens & Cie is één 
van de weinigen met eigen 
naam. “Ik ben daar toch 
ontzettend fier op”, zegt 
zaakvoerder Ingrid Stevens. 
“Mijn grootvader startte 70 
jaar geleden als  wisselagent 
tout court.  Vandaag staan we 
bij de oudere generatie nog 
altijd bekend als ‘Stevens 

van de gouden muntjes’. 
Het oudste wisselkantoor 
en  goudhandelhuis van 
 Antwerpen gaat vandaag 
verder onder Stevens 
Exchange nv. De zusterven-
nootschap Leo Stevens & Cie 
is een beursvennootschap, 
actief in private banking.”

Zorg voor vermogen

“Door onze onafhanke-
lijkheid zijn we voor veel 
ondernemers een klankbord 
bij hun zakelijke initiatie-
ven. Maar wat minstens zo 
belangrijk is, is de aandacht 
die we besteden aan het uit-
bouwen en het beschermen 
van het privévermogen, naast 
het voeren van een bedrijf. 
Kwestie van het ondernemer-
schap in balans te brengen of 
te houden met de familiale 
realiteit. Ook de overdracht 
van vermogen naar de 
volgende generatie komt aan 
bod. Het spreekt vanzelf dat 
het performant beheer van 
het roerende vermogen van 
cliënten hierbij een perma-
nente en logische ambitie is.”

Een wereld in 
beweging

Om het zeventigjarig bestaan 
te vieren, organiseert Leo 
Stevens & Cie voor haar 
klanten een triptiek rond een 
wereld in beweging. “Jacques 
Vandermeiren, CEO van het 
Antwerpse  Havenbedrijf, gaf 
onlangs al een lezing over 
zijn haven als barometer van 
 economische conjunctuur”, 
zegt Ingrid Stevens. “ Op 
een tweede feestavond zal 
politiek journalist Ivan De 
Vadder ingaan op de wijzi-
gende wisselwerking tussen 
politiek en media, waar o.m. 

het fenomeen ‘fake news’ 
aan bod komt. We sluiten het 
jaar af met een avond waar 
gastspreker Karel Van Eetvelt, 
CEO van Febelfin een blik 
werpt op de toekomst van de 
financiële dienstverlening. De 
banksector ondergaat immers 
een ingrijpende transformatie 
onder invloed van dwingende 
internationale regelgeving 
en technologische ontwik-
kelingen zoals digitalisering, 
artificiële intelligentie, 
big data en fintech.”

De interessante keynotes 
geven de klanten van Leo 
Stevens & Cie nog meer 
inzicht. “Dat is wat we 
standaard sowieso doen: 
proactief meedenken. We 
zijn een compagnon de 
route, een vertrouwensper-
soon voor ondernemers. 
En dat willen we ook in de 
toekomst  blijven. De vierde 
generatie staat klaar om op 
een duurzame, empathi-
sche manier te beleggen. 
Puur én  persoonlijk, zoals 
 omschreven in onze base-
line.” ��������������������������
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