
We are Blanco. Your invisible force in fintech. 

Xavier de Pauw treedt toe tot Raad van 
Advies van B2B-Fintech Blanco
01-02-2021 – Xavier de Pauw is per 1 februari toegetreden tot de Raad van Advies van 
B2B-fintech Blanco. De Pauw werkte hiervoor onder andere tien jaar bij Merrill Lynch, 
onder meer als Director Fixed Income Structured Finance & Investments. De Pauw gaat 
Blanco adviseren over ontwikkelingen in de financiële en fintech sector. 

De Blanco-adviseur is geen onbekende in het fintech-domein. Voorheen was De Pauw me-
de-oprtichter en CEO van onlinebank MeDirect, hij schreef mee aan een boek over WealthTech 
en hij was oprichter en president van Fintech Belgium. Ook vervulde De Pauw de rol van Group 
Head of Strategic Innovation & Marketing bij Degroof Petercam.

“Blanco heeft de ambitie en potentie om een pan-Europese speler te worden in een markt die 
schreeuwt om vernieuwing. Veel private banken en vermogensbeheerders zien hun kosten flink 
oplopen door nieuwe regelgeving en tegelijkertijd staan hun winsten onder druk. Deze sectoren 
moeten vernieuwen en Blanco maakt dat voor hen behapbaar en betaalbaar door de complete 
vermogensbeheerketen efficiënt en gebruiksvriendelijk te automatiseren. Zo kunnen grote en 
kleine financiële instellingen onafhankelijk blijven, kosten-efficiënt groeien en blijven voldoen aan 
(nieuwe) wet- en regelgeving”, aldus De Pauw.
 
Over Blanco 
Fintech B2B provider Blanco is eind 2015 opgericht en ontwikkelt speciaal voor vermogensbe-
heerders technologie die het complete vermogensbeheer-traject automatiseert. Het platform 
bestaat uit een KYC & Compliance Suite en een Investment Suite: samen maken zij KYC, compli-
ance, het portefeuillebeheer en de administratie eenvoudiger en efficiënter, zodat vermogensbe-
heerders zich kunnen focussen op klantcontact en -advies. Het team van Blanco gelooft namelijk 
niet in tech alleen, maar in de symbiose van mens en machine: de beste serviceverlening ontstaat 
door de combinatie van automatisering en de menselijke factor. De oplossingen van Blanco 
worden nu gebruikt door 125 financiële instellingen in zes Europese landen. 
Zie voor meer informatie: www.useblanco.com. 

http://www.useblanco.com

