Bratislava, 9. januára 2019

TLAČOVÁ SPRÁVA

ALAIN VAN GROENENDAEL
SA STÁVA PREDSEDOM A CEO SPOLOČNOSTI ARVAL
S 30-ročnými medzinárodnými skúsenosťami sa Alain Van Groenendael stáva predsedom
a CEO spoločnosti Arval, ktorá sa špecializuje na kompletný leasing osobných
automobilov.
Alain Van Groenendael strávil veľkú časť svojej kariéry v spoločnosti
Citibank kde počas celej doby zastával rôzne významné funkcie. Neskôr
pôsobil ako CEO spoločnosti Consumer Bank, západná Európa a člen
riadiaceho výboru Citigroup. Okrem toho zastával funkciu predsedu
divízie úverov a finančných služieb v skupine PPR a predsedu a CEO
spoločnosti Finaref.
V roku 2008 bol Alain Van Groenendael menovaný za člena
predstavenstva a zástupcu generálneho riaditeľa BNP Paribas Personal
Finance. V roku 2015 bol menovaný predsedom spoločnosti a pripojil sa
k International Financial Services & Retail Banking v skupine BNP
Paribas Group. Zohráva vedúcu úlohu v medzinárodnom vývoji skupiny
tým, že vytvára mnoho strategických partnerstiev v oblasti finančných služieb, automobilového a
distribučného priemyslu a podporuje digitálnu transformáciu spoločnosti.
Od novembra 2017 do júna 2018 bol predsedom Opel Vauxhall Finance.
Alain Van Groenendael bol zároveň viceprezidentom ASF (Francúzska asociácia
špecializovaných finančných spoločností) a prezidentom Eurofinas (Európska federácia
združení financií).
"S veľkou radosťou sa stávam súčaťou Arvalu. Chcel by som oceniť prácu môjho predchodcu
Philipa Bismuta, ktorý počas svojich ôsmich rokov na čele Arvalu preukázal zodpovednosť a
odvážnosť. Teraz je mojou povinnosťou prinášať ďalšiu inovatívnu podporu a riešenia, aby sme
našu ponuku prispôsobili meniacim sa potrebám v oblasti stálej mobility. Zamestnanci
spoločnosti Arval v 29 krajinách sveta môžu počítať s mojou celkovou oddanosťou nášmu
úspechu".
Alain Van Groenendael je absolventom ICHEC Management School v Bruseli a tiež
kvalifikovaným obchodným inžinierom Saint-Louis University v Bruseli.
Jeho vymenovanie za predsedu a generálneho riaditeľa spoločnosti Arval nadobudlo účinnosť
1. januára 2019.
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O spoločnosti Arval Slovakia:
Spoločnosť Arval Slovakia, člen finančnej skupiny BNP Paribas, bola založená v roku 2004. Špecializuje sa na operatívny lízing
automobilov s plným servisom pre malé, stredné podniky a veľké spoločnosti a patrí medzi lídrov na trhu. Svojim zákazníkom
poskytuje fleetové riešenia na mieru, odborné poradenstvo, 24-hodiný zákaznícky servis a plnú starostlivosť o vozový park klienta.
Klienti majú k dispozícii online služby My Arval, ktoré prehľadne združujú informácie o vozovom parku spoločnosti. Spoločnosť je
držiteľom ocenenia Slovak Superbrands za rok 2018.

www.arval.sk
O spoločnosti Arval:
Spoločnosť Arval vznikla v roku 1989 ako člen globálnej finančnej skupiny BNP Paribas. Špecializuje sa na poskytovanie lízingu
automobilov pre malé a stredné podniky a veľké spoločnosti. Svojim klientom poskytuje fleetové riešenia na mieru, ktoré
optimalizujú pracovné zaťaženie ich zamestnancov a umožňujú outsourcing všetkých rizík spojených s prevádzkou vozového
parku. Arval poskytuje odborné poradenstvo a plnú starostlivosť o vozové parky svojich klientov s viac ako 1 103 835 vozidlami
(December 2018) v správe v 29 krajinách sveta, v ktorých zamestnáva viac ako 6 500 pracovníkov.
Arval je zakladajúcim členom skupiny Element-Arval Global Alliance, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti operatívneho lízingu
a spravuje viac ako 3 milióny vozidiel v 50 krajinách sveta. V rámci skupiny BNP Paribas sa spoločnosť Arval radí medzi hlavné
podnikateľské aktivity retailového bankovníctva.

www.arval.com
O spoločnosti BNP Paribas:
BNP Paribas je hlavnou bankou v Európe s medzinárodným dosahom. Má svoje zastúpenie v 73 krajinách s viac ako 196 000
zamestnancami, vrátane viac ako 149 000 v Európe. Skupina má kľúčové postavenie vo svojich troch hlavných aktivitách:
tuzemské trhy a International Financial Services (ktorých maloobchodné bankovníctvo a finančné služby sú zastrešované Retail
Banking & Services) a Corporate & Institutional Banking, ktoré slúžia dvom klientským franšízám: podnikovým klientom
a inštitucionálnych

investorov.

Skupina pomáha všetkým svojim klientom (jednotlivcom, komunitným združeniam, podnikateľom, malým a stredným podnikom,
podnikateľským subjektom a inštitucionálnym klientom) realizovať svoje projekty prostredníctvom riešení zahŕňajúcich
financovanie, investície, úsporu a ochranu poistenia. V Európe má skupina štyri domáce trhy (Belgicko, Francúzsko, Taliansko a
Luxembursko)
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BNP Paribas zavádza svoj integrovaný model maloobchodného bankovníctva v stredomorských krajinách, v Turecku, vo
východnej Európe a veľkej sieti v západnej časti Spojených štátov. Vo svojej činnosti v oblasti Corporate & Institutional Banking
& International Financial Services má BNP Paribas taktiež najvyššie pozície v Európe, silnú prítomnosť v Amerike, ako aj silný a
rýchlo sa rozvíjajúci obchod v Ázii a Tichomorí.

www.bnpparibas.com

