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BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES MAAKT NAAM
MET OP MAAT GESNEDEN
CUSTODIAN DIENSTEN
Een goed gevoel bij
de organisatie en
dienstverlening op
maat. Daarom koos
Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Media PNO
(PNO Media) met
uitvoeringsorganisatie MPD
voor de custodiandiensten
van BNP Paribas Securities
Services. Met een vermogen
van 5 miljard euro behoort
PNO Media tot de 30
grootste pensioenfondsen
van Nederland. BNP Paribas
Securities Services is
volledig onderdeel van
BNP Paribas, één van de best
gekapitaliseerde banken
ter wereld. Zij heeft een
significant marktaandeel
in Nederland als local
custodian en is hard op weg
om ook als global custodian
Nederlands marktaandeel
te vergaren.

Eens in de zoveel jaar houdt PNO
Media de partijen met wie zij zaken
doet tegen het licht. Zo ook anderhalf
jaar geleden. “De redenen om voor
BNP Paribas Securities Services te
kiezen zijn de rapportagemogelijkheden ondersteund door robuuste tools,
de interessante contractuele condities en de concurrerende prijs. Bijna
automatisch gaat in de keuze voor de
custodian de voorkeur uit naar de gevestigde orde die reeds een groot aantal pensioenfondsen bedient, maar de
betrokkenheid van BNP Paribas’ senior
management aan PNO Media en de
Nederlandse markt was overtuigend.”

Dat betekent dat PNO Media het eerste Nederlandse pensioenfonds is dat,
met een brede scope aan diensten, een
relatie is aangegaan met BNP Paribas
in ons land. We hebben een gecalculeerd risico genomen omdat zij zich
nog op de Nederlandse markt moesten
ontwikkelen. Dat brengt echter zeker
ook kansen met zich mee.”
Robert van Kerkhoff, Hoofd Nederland
van BNP Paribas Securities Services,
vult aan: “ We hebben goed geluisterd
en extra stappen gezet. Bij een gevestigde custodian word je als nieuwe
klant vaak in een bestaand keurslijf
geschoven. Onze dienstverlening is
daarentegen niet in beton gegoten.
We passen actuele implementatie toe
en kunnen onze diensten customized
neerzetten al naar gelang de wensen
van de klant. Naast de reguliere rapportages over de beleggingszijde, hebben wij ook een nieuw ontwikkelde
rapportage, genaamd ALIA. In deze
rapportage worden investments en liabilities samengebracht om pensioenfondsbestuurders een volledig over- en
inzicht te bieden van wat de effecten
kunnen zijn bij bepaalde marktverschuivingen, volatiliteit en risico’s.”
Van der Put: “BNP Paribas Securities
Services zit niet stil en voert voortdurend verbeteringen door waar nodig.
De machinerieën doen het goed en we
zijn zeer tevreden met de analyses en
rapportages. De nauwe samenwerking
heeft een beroep op onze organisatie
gedaan. We hebben de capaciteit
tijdelijk opgeschaald om de dienstverlening naar wens in te richten. En
hebben ons de vraag gesteld: welke
variabelen willen we in de gaten houden met strakke monitoring, analyses
en rapportages?”
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Services is intensief. We hebben onze
relatie heel voortvarend opgepakt.
Natuurlijk kom je wel eens complexe
zaken tegen, maar omdat wij met het
senior management aan tafel zitten
en zij hun commitment tonen, kan er
op tijd worden ingegrepen, mocht dat
ooit nodig zijn. We zitten hierdoor op
een heel goed spoor.”
Van Kerkhoff zegt dat dit komt omdat
partijen goed in elkaars keuken hebben kunnen kijken. “Alle wensen, smaken, geuren en kleuren zijn aan bod gekomen. Hierdoor is een goede relatie
opgebouwd. Wij verzorgen diensten
zoals global custody, dagelijkse beleggingsadministratie, performance- en
riskrapportages, toezichthouder rapportages, onafhankelijke derivatenwaardering, securities lending etc.
voor PNO Media.”

Jeroen van der Put sluit af: “Wij zijn
zeer tevreden met de diensten van
PNO Media voelt zich als first mover BNP Paribas Securities Services en zien
Jeroen van der Put, directeur van MPD: zeker geen proefkonijn. ”De samen- hen als een erg geschikte custodian
“We zijn een zogeheten first mover. werking met BNP Paribas Securities voor Nederlandse pensioenfondsen.”

