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ALAIN VAN GROENENDAELISTA ARVALIN UUSI
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA PÄÄJOHTAJA
Alain Van Groenendael valittiin täyden palvelun ajoneuvoleasingiin erikoistuneen Arvalin
hallituksen puheenjohtajaksi ja pääjohtajaksi. Hänellä on 30 vuoden kokemus
kansainvälisistä tehtävistä.
Alain Van Groenendael on viettänyt suuren osan urastaan Citibankilla
monissa eri rooleissa, joista viimeisimpänä Länsi-Euroopan
kuluttajapankkitoiminnan toimitusjohtajana ja Citigroupin johtoryhmän
jäsenenä. Hän on toiminut myös PPR-konsernin laina- ja
rahoituspalvelujen osaston johtajana ja Finarefin hallituksen
puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.
Vuonna 2008 Alain Van Groenendael nimitettiin BNP Paribas Personal
Financen hallituksen jäseneksi ja varatoimitusjohtajaksi. Vuonna 2015
hänet nimitettiin yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja hän liittyi BNP
Paribas Groupin International Financial Services- ja Retail Banking
-johtoryhmiin. Hänellä on ollut johtava rooli yhtiön kansainvälisessä
kehityksessä – hän on muodostanut monia strategisia kumppanuuksia rahoituspalvelujen sekä
ajoneuvojen jakeluverkoston välillä sekä ajanut yrityksen digitaalista muutosta eteenpäin.
Marraskuusta 2017 kesäkuuhun 2018 Alain Van Groenendael oli Opel Vauxhall Financen
hallituksen puheenjohtaja.
Hän oli myös ASF:n (ranskalainen erikoistuneiden rahoitusyhtiöiden yhdistys) varatoimitusjohtaja
ja Eurofinasin (Euroopan rahoitusyhdistysten liitto) pääjohtaja.
“Olen ylpeä siitä, että minusta tulee osa Arvalia. Haluan antaa tunnustusta edeltäjälleni Philippe
Bismutille, joka on osoittanut vastuullisuutta ja rohkeutta niiden kahdeksan vuoden aikana, jolloin
hän toimi Arvalin johtajana. Nyt on minun vastuullani edistää innovatiivista tukea ja ratkaisuja,
jolla voimme kehittää tarjontaamme liikkuvuuden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Arvalin
työntekijät 29 maassa ympäri maailman voivat luottaa täydelliseen sitoutumiseeni yhteisen
menestyksen eteen,” kertoo Alain Van Groenendael.
Alain Van Groenendael on valmistunut Brysselin ICHEC Management Schoolista ja hänellä on
myös myynti-insinöörin pätevyys Brysselin Saint-Louis-yliopistosta.
Hänen nimityksensä Arvalin hallituksen puheenjohtajaksi ja pääjohtajaksi astui voimaan
1.1.2019.
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Arval
Vuonna 1989 perustettu Arval on kansainvälisen BNP Paribas -pankin tytäryhtiö. Arval on täyden palvelun autoleasingyritys, joka
hallinnoi kaikenkokoisia yritysautokantoja. Arval huolehtii asiakasyritystensä autokannan hallinnasta räätälöityjen ratkaisujen
avulla. Asiakasyritys voi optimoida työntekijöidensä liikkuvuuden ja ulkoistaa kaikki ajoneuvokaluston hallintaan liittyvät riskit.
Arvalin asiantuntijaneuvontaa ja laadukasta palvelua tarjoavat yrityksen yli 6 500 työntekijää 29 eri maassa. Arvalin
leasingautokalustoon kuuluu jopa 1,103,835 ajoneuvoa ympäri maailman (joulukuu 2017).
Arval on yksi Element-Arval Global Alliancen perustajista. Kyseessä on autokantojen hallinnan strateginen liittouma, jossa on
kolme miljoonaa ajoneuvoa yli 50 maassa.
www.arval.fi
BNP Paribas
BNP Paribas toimii 73 maassa ja sillä on yli 196 000 työntekijää, joista 149 000 Euroopassa. BNP Paribas menestyy hyvin kahdella
ydinalueellaan: yleispankkitoiminnassa ja -palveluissa (sisältäen kotimarkkina-alueet ja kansainväliset rahoituspalvelut) sekä
yritys- ja sijoituspankkitoiminnassa. Euroopassa sillä on neljä kotimarkkina-aluetta (Belgia, Ranska, Italia ja Luxemburg). BNP
Paribas Personal Finance on johtava kuluttajalainojen myöntäjä. BNP Paribas on laajentamassa integroitua
yleispankkitoimintaansa Välimeren alueella, Turkissa ja Itä-Euroopassa, ja sillä on laaja verkosto Yhdysvaltojen länsiosassa.
Myös yritys- ja investointipankkina sekä kansainvälisissä rahoituspalveluissa BNP Paribas on Euroopan johtavien pankkien
joukossa, ja sillä on vahva edustus Amerikoissa sekä vakaata ja nopeasti kasvavaa toimintaa Aasian ja Tyynenmeren alueella.
www.bnpparibas.com

