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Ο ALAIN VAN GROENENDAEL  
ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ    

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ARVAL  

Διαθέτοντας 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, ο Alain Van Groenendael έγινε ο νέος 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Arval, εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στη 

λειτουργική μίσθωση οχημάτων.  

Ο Alain Van Groenendael εργάστηκε για μεγάλο διάστημα στη Citibank 

λαμβάνοντας θέσεις σε πολλούς διαφορετικούς ρόλους καθώς και σε 

διαφορετικές τοποθεσίες, με κορυφαίες τη θέση του ως Διευθύνων 

Σύμβουλος στην Καταναλωτική Τραπεζική στη Δυτική Ευρώπη, και τη 

θέση του ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης στο Citigroup. Διετέλεσε 

επίσης Πρόεδρος του τμήματος Δανείων και Χρηματοοικονομικών 

Υπηρεσιών του Ομίλου PPR και Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος 

της Finaref. 

Το 2008, ο Alain Van Groenendael διορίστηκε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της BNP Paribas 

Personal Finance. Το 2015 διορίστηκε Πρόεδρος της εταιρείας και 

προσχώρησε στις Επιτροπές Διαχείρισης τόσο των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών 

όσο και της Λιανικής Τραπεζικής στον Όμιλο της BNP Paribas. Διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη 

διεθνή ανάπτυξη του ομίλου, σχηματίζοντας πολλές στρατηγικές συνεργασίες στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και στις βιομηχανίες οχημάτων και διανομής. Επιπλέον 

ενθάρρυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας. Από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι τον 

Ιούνιο του 2018, διετέλεσε Πρόεδρος της Opel Vauxhall Finance 

Παράλληλα, ο Alain Van Groenendael διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ASF (French Association of 
Specialized Financial Companies) και Πρόεδρος της Eurofinas (European Federation of 
Finance House Associations). 

Ο Alain Van Groenendael δήλωσε, “ Η ένταξή μου στην Arval αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή. 

Θα ήθελα να αναγνωρίσω τη δουλειά του προκατόχου μου Philippe Bismut, ο οποίος επέδειξε 

ευθύνη και τόλμη κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του ως επικεφαλής της Arval.  Είναι 

τώρα ευθύνη μου να προσφέρω περαιτέρω υποστήριξη στην καινοτομία και λύσεις για την 

προσαρμογή της προσφοράς μας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της μετακίνησης. Οι 

υπάλληλοι της Arval στις 29 χώρες που δραστηριοποιούμαστε σε όλο τον κόσμο μπορούν να 

υπολογίζουν στη συνολική δέσμευσή μου για την επιτυχία μας". 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



 

Ο Alain Van Groenendael είναι απόφοιτος της σχολής ICHEC Brussels Management School 

καθώς και ειδικευμένος Μηχανικός Πωλήσεων από το Πανεπιστήμιο Saint-Louis των 

Βρυξελλών. Ο διορισμός του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Arval τέθηκε σε 

ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Contacts :  

Arval  

Βάσια Βαρβαρέζου –  marketing@arval.gr– 2108772700 

 

Σχετικά με την Arval: 

Η Arval ιδρύθηκε το 1989, ανήκει εξολοκλήρου στην BNP Paribas και εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων. Η εταιρεία διαθέτει στο πελατολόγιό της– μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, 
επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για τη βελτιστοποίηση της 
μετακίνησης του προσωπικού τους. Επίσης αναλαμβάνει τους κινδύνους  που σχετίζονται  με τη διαχείριση των 
στόλων των οχημάτων. Οι συμβουλές των έμπειρων συνεργατών μας και η ποιότητα των υπηρεσιών, οι οποίες 
αποτελούν τα θεμέλια της υπόσχεσης στους πελάτες της Arval, παρέχονται σε 29 χώρες από περισσότερους από 
6.500 εργαζόμενους. Ο συνολικός μισθωμένος στόλος της Arval ανέρχονταν το Δεκέμβριο του 2017 σε 1.103.835 
οχήματα σε όλο τον κόσμο.  
Η Arval είναι ιδρυτικό μέλος της μεγαλύτερης και διαρκούς στρατηγικής συμμαχίας “Element-Arval Global Alliance”, 
στον τομέα της διαχείρισης στόλου, συμφωνία η οποία καθιστά τη συμμαχία αυτή ως παγκόσμιο ηγέτη με 3 
εκατομμύρια οχήματα σε 50 χώρες. Η Arval μέσα στον όμιλο της BNP Paribas ανήκει στον βασικό τομέα 
δραστηριότητας του Retail Banking του Ομίλου.  
 
www.arval.com  

Σχετικά με την BNP Paribas: 

Η BNP Paribas είναι μια από τις κορυφαίες τράπεζες στην Ευρώπη με διεθνή εμβέλεια. Έχει παρουσία σε 73 

χώρες, με περισσότερους από 196.000 υπαλλήλους, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους από 149.000 

υπαλλήλους στην Ευρώπη. O Όμιλος διαθέτει θέσεις κλειδιά όσον αφορά τις τρεις κύριες δραστηριότητές του: τις 

Εγχώριες Αγορές και τις Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (των οποίων τα δίκτυα Λιανικής τραπεζικής και 

Χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καλύπτονται από το τμήμα Λιανικής Τραπεζικής και τις Υπηρεσίες του) και την 

Εταιρική και Θεσμική Τραπεζική, οι οποίες εξυπηρετούν δύο συστήματα ενοποιημένης παρουσίας: τους εταιρικούς 

πελάτες και τους θεσμικούς επενδυτές. 

Ο Όμιλος βοηθά όλους τους πελάτες του (ιδιώτες, κοινοπραξίες, επιχειρηματίες, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και 

θεσμικούς πελάτες) να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους μέσω λύσεων που καλύπτουν χρηματοδότηση, επένδυση, 

αποταμίευση και ασφάλιση. Στην Ευρώπη, ο Όμιλος διαθέτει τέσσερις εγχώριες αγορές (Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο) και η BNP Paribas Personal Finance είναι ο ευρωπαϊκός ηγέτης στον τομέα της καταναλωτικής 

πίστης.      

Η BNP Paribas αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο Λιανικής τραπεζικής στις χώρες της Μεσογείου, στην 

Τουρκία, στην Ανατολική Ευρώπη και σε ένα μεγάλο δίκτυο στο δυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 

δραστηριότητές της στον τομέα της Εταιρικής και Θεσμικής τραπεζικής και των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών 

Υπηρεσιών, η BNP Paribas βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη, διαθέτοντας επίσης ισχυρή παρουσία 

στην Αμερική καθώς και μια σταθερή και ταχέως αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην Ασία και τον Ειρηνικό. 

www.bnpparibas.com  

http://www.arval.com/
http://www.bnpparibas.com/

