Amsterdam, november 2014

Naam organisatie

BNP Paribas Nederland

Historie

- 2010 - 2011: uitbreiding BNP Paribas CIB in Nederland met Business Centre
Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven
- 2009: overname van Fortis Bank in België en Luxemburg; BNP Paribas is
hiermee de grootste bank in de Eurozone op basis van deposito’s, met vier
thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg
- 2006: overname van BNL in Italië
- 1999: ontstaan van BNP Paribas uit de fusie tussen BNP en Paribas
- 1872: oprichting Paribas door fusie Banque de Paris en Nederlandsche Crediten Deposito Bank
- 1869: oprichting Banque de Paris
- 1863: oprichting Nederlandsche Credit- en Deposito Bank (Amsterdam)

Hoofdkantoor Nederland

Herengracht 595
1017 CE Amsterdam

Hoofdkantoor internationaal

16, Boulevard des Italiens
75009 Paris

Dekkingsgebied

BNP Paribas is actief in bijna 80 landen, op 5 continenten

Directeur Nederland

Anne Marie Verstraeten
CEO BNP Paribas Nederland sinds 1 juli 2014

Directeur internationaal

Jean-Laurent Bonnafé (1961)
Chief Executive Officer sinds 2011

Aantal medewerkers

- Nederland: ongeveer 1.200 (inclusief dochterondernemingen)
- Internationaal: 180.000 (70% buiten Frankrijk en 140.000 in Europa)

Vestigingen in Nederland

- BNP Paribas: corporate & investment banking (Amsterdam, Rotterdam,
Eindhoven)
- Arval (Houten): wagenparkbeheer
- BNP Paribas Cardif (Oosterhout): verzekeringen
- BNP Paribas Factor (Breda): factoring
- BNP Paribas Investment Partners (Amsterdam): asset management
- BNP Paribas Leasing Solutions (Den Bosch): operationele en financiële leasing
- BNP Paribas Real Estate Advisory Netherlands (Amsterdam): vastgoedadvies
- BNP Paribas Securities Services (Amsterdam): custody- en settlementdiensten
- Insinger de Beaufort (Amsterdam): wealth management
- LaSer Nederland BV (Den Bosch): (co-branded) Visa Cards
- The Economy Bank NV (Amsterdam): specialized banking

Activiteiten

- Corporate & Investment Banking (CIB): bankieren ten behoeve van
ondernemingen, inclusief beleggingen en investeringen
- Investment Solutions (IS): vermogensbeheer, securities services en
aanverwante diensten op het gebied van effecten
- Retail Banking (RB): bankzaken en financiële diensten voor
particulieren

Cliënten

- In Nederland richt BNP Paribas zich op Nederlandse bedrijven (Large Caps en
Midcaps), dochters van haar corporate klanten in het buitenland, institutionele
partijen en de publieke sector. Via dochterondernemingen bedient BNP Paribas
ook andere doelgroepen.
- BNP Paribas is bankier van 80% van de AEX genoteerde bedrijven

Kerncijfers:
- Nettobankresultaat

- 2013: Euro 38,82 miljard (-0,6%)
- 2012: Euro 39,07 miljard (-7,8%)
- 2011: Euro 42,38 miljard (-3,4%)
- 2010: Euro 43,88 miljard (+9,2%)
- 2009: Euro 40,19 miljard (+47%)

- Nettowinst

- 2013: Euro 4,8 miljard (-27,3%)
- 2012: Euro 6,6 miljard (+8,3%)
- 2011: Euro 6,1 miljard (-22,9%)
- 2010: Euro 7,8 miljard (+34,5%)
- 2009: Euro 5,8 miljard (+93%)

Filantropisch beleid

BNP Paribas Foundation: de internationale BNP Paribas Foundation stimuleert
de dialoog tussen de bankwereld en haar sociale en culturele omgeving. De
stichting richt zich in hoofdlijnen op 3 programma’s: een cultureel programma,
een medische research programma en sociaal solidariteitsprogramma. Het doel
van deze programma’s is om het cultureel erfgoed van musea te behouden en
beschikbaar te maken voor een breder publiek; individuele kunstenaars en
artiesten te steunen en stimuleren; medische research in cruciale sectoren te
steunen; en projecten te ondersteunen op het gebied van educatie, sociale
integratie en gehandicapten.
Nederlandse projecten
North Sea Jazz
BNP Paribas is sinds 2011 partner van het North Sea Jazz Festival, het jazz
festival dat jaarlijks begin juli plaatsvindt in Rotterdam. De belangrijkste focus
van de samenwerking ligt op het ondersteunen van jazztalent en het in contact
brengen van kinderen met jazzmuziek. BNP Paribas doet dit via haar stichting
door het steunen van North Sea Jazz for Kids en de Paul Acket Award.

LEF
BNP Paribas is partner van Stichting Leven en Financiën (LEF), één van de
snelstgroeiende initiatieven op het gebied van financiële educatie in Nederland.
LEF heeft als doel om het financieel bewustzijn van jongeren te vergroten. LEF
wil jongeren helpen begrijpen wat geld kan betekenen en meer inzicht geven in
geld en persoonlijk gedrag. Uniek aan het programma is dat de lessen door
financieel adviseurs, werkzaam voor de sponsors, uit de praktijk worden
ingevuld. De thema's worden ingepast in de bestaande onderwijsmodule 'De
Kritische Consument', die op ROC's een vast onderdeel uitmaakt van het
lespakket.
Culturele projecten en literatuur
De Stichting BNP Paribas heeft in 2009 Museum van Loon financieel
ondersteund in de restauratie van de in de 18e eeuw geschilderde panelen van
Juriaan Andriessen. De panelen vormen het artistieke decor van de
Drakensteynkamer. De kamer is vernoemd naar het Koninklijk Paleis
Drakensteyn waar de panelen hun oorsprong hebben. Daarnaast heeft BNP
Paribas in 2011 de conservatie van de plafondschildering 'Triomf der Vrede' in
het Vredespaleis in Den Haag mogelijk gemaakt en sponsorde zij de
toonaangevende tentoonstelling Franse tekeningen in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Korte algemene omschrijving

BNP Paribas is met ruim 180.000 medewerkers, van wie ruim 140.000 in
Europa, aanwezig in 75 landen. De groep bekleedt sleutelposities in haar drie
kernactiviteiten: Retail Banking, Investment Solutions en Corporate & Investment
Banking. De groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en
Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de nummer één in
consumentenkredieten. BNP Paribas ontplooit zijn geïntegreerde model voor
Retail Banking in het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa, en
heeft een omvangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. In
Corporate & Investment Banking en Investment Solutions is BNP Paribas
toonaangevend in Europa, sterk vertegenwoordigd in Noord- en Zuid-Amerika,
en profiteert het van solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific.
In Nederland is BNP Paribas één van de grootste en meest toonaangevende
buitenlandse financiële instellingen. Dankzij een wereldwijd netwerk en de sterke
aanwezigheid in de verschillende financiële markten kan BNP Paribas de
Nederlandse markt (bedrijven, financiële instellingen, de publieke sector en
particulieren) een uitgebreide expertise bieden.
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