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PRESSEMEDDELELSE

ALAIN VAN GROENENDAEL TILTRÆDER SOM NY CEO OG
BESTYRELSESFORMAND FOR ARVAL
Med 30 års international erfaring tiltræder Alain Van Groenendael som bestyrelsesformand
og CEO for Arval, der er specialister i leasing af person- og varebiler til virksomheder.
Det er en særdeles erfaren herre, der fremover skal stå i spidsen for
leasingvirksomheden Arval, som i Danmark er at finde i Herlev nær
København. Alain Van Groenendael har tilbragt en stor del af sin lange
karriere i Citibank i forskellige roller. Her opnåede han en stilling som
CEO for virksomhedens forbrugerbank i Vesteuropa, ligesom han var
medlem af managementkomiteen i bankens Citigroup. Han har desuden
bestredet stillingen som formand for Loans & Financial Services Division
i PPR Group og formand og CEO for Finaref.
I 2008 blev Alain Van Groenendael udnævnt som bestyrelsesmedlem
og stedfortrædende CEO i BNP Paribas Personal Finance. I 2015 blev
han forfremmet til bestyrelsesformand og blev derved en del af
managementkomiteen i både afdelingen for International Financial Services og Retail Banking i
BNP Paribas Group. Alain Van Groenendael spillede en ledende rolle i den internationale
udvikling af gruppen, da han var med til at indgå en lang række strategiske partnerskaber med
finansielle serviceudbydere, bil- og udlejningsindustrien samt igangsættelse af en digital
transformation af virksomheden.
Fra november 2017 til juni 2018 var han bestyrelsesformand for Opel Vauxhall Finance.
Sideløbende var Alain Van Groenendael også viceformand for ASF (Frankrigs association af
specialiserede finansielle virksomheder) samt stedfortrædende formand for Eurofinas
(sammenslutningen af forbrugsfinansieringsselskaber).
“Det er med stor stolthed, at jeg går ind i Arval. Jeg vil gerne anerkende min forgænger Philippe
Bismuts arbejde. Han var kendt for sin store grundighed og sit mod igennem sine otte år i
stillingen. Det er nu mit ansvar at skabe nye innovative løsninger, så vi kan tilpasse vores tilbud
til de foranderlige og omskiftelige behov inden for mobilitet. Arvals ansatte i samtlige 29 lande
kan regne med mit totale engagement i vores fælles succes,” siger Alain Van Groenendael.
Alain Van Groenendael er uddannet fra ICHEC Bruxelles Management School og har derudover
en uddannelse som salgsingeniør fra Saint-Louis University i Bruxelles.
Rollen som CEO og bestyrelsesformand for Arval trådte i kraft den 1. januar 2019.
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Om Arval:
Arval er grundlagt i 1989 og ejes af BNP Paribas. Virksomheden er specialiseret i leasing af
person- og varebiler til virksomheder. Arval tilbyder sine kunder – store internationale
virksomheder og SMV’er – skræddersyede løsninger, der optimerer medarbejdernes mobilitet og
outsourcer samtlige risici der er ved at monitorere en bilflåde. Ekspertrådgivning og servicekvalitet
er fundamentale principper i Arvals kundeservice og leveres af flere end 6.500 medarbejdere i 29
lande. Arvals totale udlejningsflåde er på omkring 1,1 millioner køretøjer verden over. Arval er et
af de stiftende medlemmer af Element-Arval Global Aliance – det længst eksisterende forbund i
flådemanagementindustrien og det største af sin slags i verden med mere end 3 millioner
køretøjer i flere end 50 lande. I BNP Paribas hører Arval under Retail Banking. Læs mere på:
www.arval.dk.

Om BNP Paribas:
BNP Paribas er en førende, verdensomspændende bank, der er til stede i 73 lande og har flere
end 196.000 ansatte, heraf 149.000 i Europa alene. Gruppen er udbyder af finansielle ydelser
med nøglepositioner inden for tre kerneaktiviteter; Domestic Markets, International Financial
Services og Corporate & Institutional Banking, herunder hører to datterselskaber:
forretningskunder og institutionelle investorer. BNP Paribas hjælper alle sine kunder (private,
erhvervslivet, entreprenører, SMV’er, forretnings- og institutionelle kunder) med at nå deres mål
gennem løsninger på alt mellem finansiering, investering, opsparing og forsikring. I Europa er
banken etableret på fire markeder: Belgien, Frankrig, Italien og Luxemburg. BNP Paribas
Personal Finance er Europas ledende i forbrugerlån. I både Europa, store dele af USA og i
stigende grad i Asien og Stillehavsregionen er BNP Paribas ledende inden for Corporate &
Institutional Banking samt International Financial Service-aktiviteter. Læs mere på:
www.bnpparibas.dk.

