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Motivatie: 3 vragen aan Chris Zadeh, kandidaat lid van de Raad van Commissarissen
Kan je iets meer vertellen over jezelf?
Mijn naam is Chris Zadeh, ik ben 45 jaar. Ik woon de helft van het jaar in Spanje en de helft van het jaar in
Amsterdam, samen met mijn vrouw, mijn twee honden Yucca en Myza en mijn drie katten. Ik ben de afgelopen
10 jaar founder en CEO geweest van Ophen. Daarvoor ben ik 10 jaar directeur geweest bij Binckbank en in de
tussentijd heb ik ook een aantal beleggingsfondsen opgezet en ben ik bestuurder geweest bij een verzekeringsmaatschappij. Ik steun verschillende projecten: katten en honden beschermen, Stichting AAP, Oceana en
ook veel projecten die te maken hebben met het beschermen van de onderwaterwereld, zoals schildpaden en
haaien en voornamelijk mantaroggen.
In hoeverre voel jij je verbonden met dit bedrijf en haar missie?
Ik vind dat er een hele bijzondere cultuur is bij ASN. De sustainability gedachte spreek mij heel erg aan. Die heb
ik mijn hele leven zoveel mogelijk geprobeerd toe te passen, waar ik kan door verschillende projecten te
steunen, door zoveel mogelijk aan sustainability te doen. En, ik vind het geweldig om te zien dat de klanten,
de stakeholders, het personeel, dat iedereen die ASN- en de sustainability gedachte ademt. En ik vind het
geweldig om daar onderdeel van uit te maken en daar mijn steentje aan bij te dragen.
Wat wil je graag bijdragen als nieuw lid van de RvC?
Ik hoop mijn kennis en ervaring van 25 jaar fintech in te kunnen zetten bij ASN. Ik heb heel veel commerciële
ervaring, ervaring in de juridische onderdelen en ik heb zelf eigen fondsen opgezet, prospectussen geschreven, fondsen daadwerkelijk zelf in de markt gezet, ik ben bestuurder geweest bij een vermogensbeheerder
waar we 750 miljoen euro onder beheer hadden en waarbij we eigen fondsen direct verkochten aan particulieren via internet en die ervaring neem ik graag mee.

