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Degroof Petercam en IDMidCaps sluiten een partnerschap om de reikwijdte van hun equity 

research te verbreden 
 
Amsterdam/Brussel/Parijs – 17 maart 2022 – Degroof Petercam en IDMidCaps gaan een exclusief 

partnerschap aan om hun eigen range van sell-side equity research uit te breiden. Dankzij deze 

overeenkomst zullen beide partners toegang en distributierechten krijgen tot elkaars research op hun 

respectieve markten. Deze samenwerking brengt twee onderzoeksteams samen met een 

complementaire geografische focus dankzij analisten gevestigd in Amsterdam, Brussel en Parijs.  

Degroof Petercam zal aan haar cliënten de equity research van IDMidCaps over kleine en middelgrote 

kapitalisaties in Frankrijk bezorgen, en IDMidCaps zal Degroof Petercam's BeNeLux equity research bij 

zijn eigen cliënten verspreiden. Het gecombineerde team zal 20 ervaren analisten tellen die meer dan 

220 aandelen in een brede waaier van sectoren volgen, en zo baanbrekend onderzoek en ideeën zullen 

leveren aan institutionele beleggers in heel Europa en Noord-Amerika.   

François Wohrer, Head of Degroof Petercam Investment Banking: "IDMidCaps en Degroof Petercam 

delen eenzelfde analytische accuratesse. Dit partnerschap bouwt voort op de respectieve sterke punten 

van Degroof Petercam en IDMidCaps en hun complementaire voetafdruk. Het stelt ons in staat om het 

equity bereik in kleine en middelgrote kapitalisaties uit te breiden, verbreedt de geografische reikwijdte 

van ons onderzoek en biedt een breder scala van bedrijven toegang tot onze 

aandelenkapitaalmarktdiensten, zoals beursintroducties, aandelenplaatsingen en andere."  

Sébastien Faijean, oprichter van IDMidCaps: "We zijn verheugd onze krachten te bundelen met 

Degroof Petercam om onze capaciteit in onderzoeksdistributie uit te breiden, en de toegang te 

vergroten tot een robuust en breed bereik van equity research. Dankzij de expertise van Degroof 

Petercam kunnen wij met deze samenwerking ook aanvullende en complementaire financiële 

oplossingen op maat aanbieden voor emittenten."  

 
Over Degroof Petercam 
 

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als 
onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste 
van private en institutionele beleggers. 
 
Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, 
investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze 
cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen 75 
miljard euro. 
 
De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, 
Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland en Italië.  
 
Over IDMidCaps 
 
IDMidCaps werd in 2000 opgericht met het innovatieve idee om op een allesomvattende manier research over 

midcap-aandelen aan te bieden aan financiële professionals via een ultramodern IT-platform. IDMidCaps is de 

toonaangevende onafhankelijke research provider in Frankrijk en voldoet aan de Mifid 2 regelgeving.   
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In een notendop, IDMidCaps is een echte onafhankelijke onderzoeksspecialist op het gebied van Franse kleine 

midcaps die zijn institutionele cliëntenbestand een webinterface biedt met meer dan 20 jaar kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens over meer dan 1.500 bedrijven en meer dan 10 miljoen bedrijfsgegevens (historische 

winst en omzet - per kwartaal, semester en volledig jaar, uitsplitsing van activiteiten, ratio's, multiples, enz.) De 

aan de cliënten aangeboden dekking is een van de meest uitgebreide in dit beleggingsuniversum. 


