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NAAR U LUISTEREN,
ANTICIPEREN OP
UW UITDAGINGEN,
U ADVISEREN
Hechte relaties opbouwen
Met u op lange termijn denken
Onszelf in vraag stellen
ZO ZIEN WIJ ONZE ROL
Om te ondernemen heeft u
vertrouwen nodig, een klankbord
voor uw ideeën, steun bij uw
besluitvorming, een uitwisseling
van informatie en standpunten ...
En financiering.
We leven in complexe tijden, zoveel is
zeker. Bedrijven krijgen steeds meer
met veranderingen te maken en
moeten zich daar telkens weer aan
aanpassen. We willen niet hulpeloos
toekijken. Integendeel zelfs.

Onze eerste prioriteit is de
ondersteuning van uw projecten en
ambities, u adviseren en uw groei
begeleiden. Hiervoor herzien we
onze modellen, onze processen,
onze
werkmethoden
en
onze
ontmoetingsmomenten met u. Met
het oog op voortdurende verbetering,
stellen we regelmatig onze werkwijze
in vraag. We gaan, samen met u, op
zoek naar een goede manier om onze
teams en expertise met u te delen
en u een betere toegang te geven tot
onze tools en netwerken.

onszelf heruitvinden

4

>>ONZE EERSTE BESTAANSREDEN
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>>ONS ENGAGEMENT

UW BANKERVARING
OPTIMALISEREN
Dat is waar wij ons voor inzetten,
dag na dag

Een bank die persoonlijk contact en digitale
platformen combineert, en doeltreffende en
innovatieve producten en diensten voorstelt.

Corporate Banking is BNP Paribas
Fortis’ bank voor ondernemingen
en
de
publieke
sector.
Corporate Banking brengt alle
competenties samen die nodig
zijn om haar zakenklanten een
kwaliteitsvolle dienstverlening te
bieden en de Belgische economie te
ondersteunen. Ons engagement? U
begeleiden bij de realisatie van uw
plannen in binnen- en buitenland via
een vlotte, digitale en innovatieve
toegang tot alle producten en
diensten die beantwoorden aan de
behoeften van uw organisatie.
Bij Corporate Banking wordt u
geholpen door een strategische
gesprekspartner die u op langere
termijn begeleidt.
Het is onze rol om uw business te
doorgronden zodat we uw behoeften
zo goed mogelijk begrijpen en erop
kunnen anticiperen.

Zo kunnen we advies op maat
verstrekken
en
oplossingen
implementeren
die
het
best
tegemoetkomen
aan
uw
verwachtingen.
Wij brengen u graag in contact met
deskundigen binnen onze bank zowel
in België als over de landsgrenzen
heen.
BNP Paribas Fortis is een bank
met een uitgesproken Belgische
verankering die deel uitmaakt van
een internationale groep. Dankzij
mobiele medewerkers die zowel
centraal als lokaal werken, blijft de
bank dicht bij de klant en heeft die
zowel lokaal, op Europees niveau als
wereldwijd toegang tot alle financiële
platformen en alle gespecialiseerde
expertise van de Groep.

CORPORATE BANKING
■■ mobiele

centrale
teams
gecombineerd met een sterke lokale
aanwezigheid
■■ dedicated

corporate bankers

■■ global bankers en relatiebeheerders

voor middelgrote ondernemingen en
de publieke sector
■■ een

centraal team in Brussel dat
de verschillende bankexpertises
verenigt en deze ter beschikking stelt
van alle klanten
■■ doorgedreven

expertise,
met
name in Global Markets, Fixed
Income, Corporate Finance, Mergers
& Acquisitions, Structured Finance,
Investments Solutions, Securities
Services ...

KONINGS, HET BELANG VAN
WEDERZIJDS BEGRIP

Drankengroep
Konings
is
gespecialiseerd in het afvullen
van vruchtensappen, ciders,
distillaten en speciaalbieren
voor grote multinationals.
Toen de Limburgse kmo de
aankoop van de productiesite
van PepsiCo in Boxford (Verenigd
Koninkrijk) wilde financieren,
klopte ze aan bij BNP Paribas
Fortis, die een kredietlijn op
lange termijn opende omdat
het overtuigd was van de
ambitieuze groeistrategie van
de drankengroep.

'Bij transacties die belangrijk zijn
voor de toekomst van een
onderneming, is het van kapitaal
belang dat een bank over voldoende
kennis beschikt van uw business.'
Dirk Maris, CEO Konings

>>ONS ENGAGEMENT

WE KOESTEREN
EEN 'GEZONDE OBSESSIE'
VOOR ONZE KLANTEN
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Onze prioriteiten?
Een voortdurend streven naar
uitmuntendheid, vastberaden om
naar een koolstofarme economie
te evolueren en hierbij een
doorslaggevende rol te spelen
voor ondernemingen.
'Om mee te zijn in een wereld in
verandering, stelt Corporate Banking
zichzelf voortdurend in vraag en
innoveert waar nodig. Ik ben ervan
overtuigd dat wij altijd meer en beter
kunnen doen voor onze klanten.
Op de eerste plaats door te
investeren in de kanalen die zij
verkiezen, te vereenvoudigen, en
dagelijks bij te dragen aan duurzame
resultaten voor hun business. Onze
obsessie vertaalt zich in onze enorme
vastberadenheid om onze grenzen te
verleggen. Dit kan ertoe leiden dat
we nieuwe vaardigheden verwerven
en onze activiteiten diversifiëren.
Hierdoor zullen we meer betrokken
worden bij de activiteiten van onze
klanten en kunnen we onze rol
uitbreiden op basis van de behoeften
die ze tot uitdrukking brengen, vooral
op de weg naar duurzaamheid.'

'BNP Paribas Fortis wil de motor zijn
van een volledig groene economie en
een bank zijn die zich volledig inzet
voor een duurzame welvaart', stelt
Didier Beauvois in een interview met
de krant l'Echo: 'Ondernemingen zijn
er zich van bewust dat ze het begrip
‘duurzaamheid’ moeten integreren
in hun businessmodel, en wij willen
hen daarbij helpen. Daarom zal de
bank dit jaar een intern Competence
Centre opzetten rond onderwerpen
als decarbonisatie, de circulaire
economie,
slimme
steden
en
menselijk kapitaal. Via ons groen
aanbod willen we ondernemingen
aanmoedigen om de stap te zetten
naar een koolstofarme economie, met
onder meer 'duurzame' leningen met
rentetarieven die gekoppeld zijn aan
de prestaties van de onderneming op
vlak van duurzame ontwikkeling.'

Didier Beauvois
Head of Corporate Banking
Member of the Executive Board
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>>ONZE VISIE

UW ORGANISATIE
ONDERSTEUNEN

Omdat de wereld van vandaag
geen vertragingen en onnodig
ingewikkelde
toestanden
meer
verdraagt, doorbreken we alle
barrières en kiezen we resoluut voor
samenwerking.
Dankzij deze totaalaanpak bouwen
we een steeds diepgaandere kennis

’BNP Paribas Fortis stelde het
idee van een groene obligatie
voor en we waren vanaf het begin
enthousiast.'
Toby Woolrych, Renewi plc

op van de behoeften van onze
klanten.
De effecten die zich intern voordoen,
zijn langzaamaan ook van buitenaf
zichtbaar: medewerkers die zich
volledig inzetten voor uw succes en
die echte ambassadeurs zijn van uw
projecten binnen de bank.

ge tuigenis
RENEWI, HET BEDRIJF DAT
AFVAL EEN TWEEDE LEVEN GEEFT

Toby Woolrych is financieel directeur
van Renewi plc.
Hun kernactiviteit: afval omzetten
in bouwmaterialen, meststoffen of
groene energie. ‘Alleen al in België
verzamelen we elk jaar een miljoen
ton afval, en zowat 84% daarvan
krijgt een tweede leven.'

Wat is een groene obligatie?
Een groene obligatie financiert milieuprojecten gericht op de
ontwikkeling van hernieuwbare energie of het verbeteren van
energie-efficiëntie. Ze wordt uitgegeven door een bedrijf of
overheidsinstantie en soms wordt een expert aangesteld om
te controlerenof het gebruik van de fondsen conform is met de
verbintenis.

Opportuniteiten zien en benutten
Inspelen op verandering
Innoveren en samen
de onzekerheid overwinnen

DIT VERWACHT U VAN UW BANK
BIJ VERANDERINGEN

BNP Paribas Fortis werkt al vele
jaren samen met Renewi en
kent haar activiteiten zeer goed.
Zo stelde de bank in 2015 voor om
een obligatielening die de vervaldag
naderde te vervangen door een
groene obligatie, een oplossing die
perfect paste binnen de activiteiten
van de onderneming. Een dergelijke
obligatie op de markt brengen, vraagt
een perfecte kennis van de markt en
van dit type uitgifte. Toby Woolrych:
'Wij wisten niet dat die mogelijkheid
bestond. BNP Paribas Fortis heeft
ons perfect ondersteund bij de
voorbereiding van de uitgifte.

We moesten een prospectus opstellen
en contact opnemen met regelgevers,
advocaten, accountancy-experts en
andere banken. De expertise van
een bank hierin is cruciaal om de
prijs van een dergelijke obligatie
te bepalen. Die moet zowel voor de
belegger als de emittent interessant
zijn.' Zeer snel haalde Renewi het
streefbedrag op van 100 miljoen euro.
Particuliere beleggers voelden zich
onmiddellijk aangetrokken tot dit
beleggingsproduct. 'Voor een bedrijf
dat zich richt op duurzaamheid,
biedt een groene obligatie een echte
toegevoegde waarde', besluit Toby
Woolrych.

ONZE EXPERT AAN HET WOORD
DEBT CAPITAL MARKETS

De missie van BNP Paribas Fortis
bestond uit het structureren en
verkopen van deze groene obligatie
aan particulieren, een primeur
op de Belgische markt. Hoe het
grote publiek de obligatie zou
onthalen, was werkelijk koffiedik
kijken, zowel voor de bank als de
emittent. Er bleek uiteindelijk veel
interesse in de groene obligatie te
zijn, zowel wat de vraag vanuit de
markt als wat de combinatie met
de activiteiten van Renewi betrof.
Katherine Dior, Head Primary
Markets:
'Duurzaamheid
wordt
steeds meer een prioriteit van
beleggers. Ze vinden het prettig
dat ze door dit soort obligaties te
kopen ook helpen het milieu en de
planeet te beschermen. En voor
een onderneming die zich richt op
duurzaamheid, is het erg interessant
om dit aspect op de voorgrond te
plaatsen via de financiering’.

INVESTEREN IN
DE GROEI VAN BEDRIJVEN
BIJDRAGEN AAN
HUN DUURZAAMHEID
Private equity is een briljant
financieringsmiddel dat nu ook
beschikbaar is voor kmo’s. Ofwel
verwelkomt
het
bedrijf
een
minderheidsaandeelhouder die niet
enkel kapitaal inbrengt maar ook
de expertise om de bedrijfsleider te
helpen bij zijn of haar groeistrategie.
Ofwel de investering kan gebeuren
via een fonds, of het nu gaat om
universitaire fondsen, risicokapitaal,
sectorfondsen, of fondsen voor jonge
start-ups ...

In de praktijk zien we dat bedrijven
die kiezen voor private equity
gemiddeld meer op R&D gericht zijn,
productiever zijn en meer open staan
voor internationale expansie.
De bank is al bijna 40 jaar actief
op het gebied van private equity
en focust zowel op het beleggen in
volwassen, winstgevende bedrijven
via
haar
dochtermaatschappij
BNP Paribas Fortis Private Equity
(minderheidsparticipatie), als in

' Private Equity draagt bij aan
de verdere professionalisering
van ons bedrijf. Bovendien gaf
het me een fijn gevoel dat er
iemand naast mij kwam staan. '
Charles Leclef, CEO Het Anker

sommige fondsen. Voorbeelden zijn
de universitaire fondsen Gemma
Frisius (KU Leuven), Qbic (UGent, UA
en VUB), Vives (UCL) en Theodorus
(ULB). Deze aanpak biedt ons een
manier om start-ups te helpen en
tegelijkertijd de nieuwste technologie
in België te promoten.

HET ANKER
GROEIEN, MET BEHOUD VAN ZIJN IDENTITEIT.

Nadat het Anker zijn brouwerij
nieuw leven had ingeblazen met een
totaalconcept op lange termijn rond
bier met een degustatieruimte voor het
publiek, een 3-sterrenhotel, een winkel
en een brasserie, was het uit zijn huidige
pand gegroeid en moest het een tweede
gebouw en grotere vaten financieren.
Charles Leclef, de CEO, was op zoek
naar een creatieve formule. Een lening
voor het geheel zou een te zware last
zijn geweest. Een bankfinanciering
combineren met een kapitaalverhoging
leek de beste optie. Onze grondige
kennis van dit Belgisch familiebedrijf,
een langdurig partnership en een
gedeelde visie, hebben ons ertoe
gebracht de samenwerking nog een
beetje op te voeren. Zo trad BNP
Paribas Fortis Private Equity als
minderheidsaandeelhouder toe tot
de Mechelse familiebrouwerij ... 'We
zijn dankbaar dat de bank zo’n nauwe
samenwerking met ons wil en dat het
onze visie voor de toekomst deelt',
zegt Charles Leclef verheugd. 'Ze zijn
al 30 jaar onze financiële partner

en hebben ook deze keer bijzonder
constructief en creatief nagedacht over
de verschillende opties om ons bedrijf
verder te laten groeien.'

ONZE EXPERT AAN HET WOORD
PRIVATE EQUITY

Sinds 1982 verschaft BNP Paribas
Fortis Private Equity kapitaal aan
niet-beursgenoteerde ondernemingen
en verzekert het zo hun groei, terwijl
de vrijheid van handelen van de
bestuurders behouden blijft. Naast de
financiële inbreng, begeleidt het hen
bij het uitvoeren van hun strategie en
businessplan. ’De equity-partner van
Het Anker worden, was een kans voor
ons om een gezond, groeiend bedrijf
te ondersteunen dat nieuw kapitaal
nodig had. Door onze open en flexibele
benadering onderscheiden we ons van
de andere private-equityspelers, wat
ook de bedrijfsleider heeft overtuigd.
Onze instapdatum in het kapitaal is
gekend, maar we leggen nooit een
einddatum vast.' Raf Moons, Head of
BNP Paribas Fortis Private Equity.

ge tuigenis
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>>FOCUS OP SAMENWERKING

HOE DICHTER WE
BIJ ONDERNEMINGEN
STAAN, HOE MEER
WAARDE WE CREËREN
IN ONS AANBOD
Sinds onze oprichting hebben we
een sterke relatie opgebouwd met
ondernemingen in dit land. Dit is
een voordeel dat we voortdurend
proberen te versterken maar ook in
vraag durven te stellen.
Deze diepgaande kennis van het
economisch weefsel in België stelt
ons in staat te anticiperen op de
veranderingen waaraan u wordt
blootgesteld. We willen onze kennis
nog verfijnen via onderzoeken en
enquêtes die we houden, en dankzij
de dagelijkse interactie met onze
klanten.

Dit om u nog beter te begrijpen
en het goede moment te kiezen
waarop een nieuwe dienst echt een
toegevoegde waarde kan bieden.
Door onze omvang verenigen we de
vereiste technische uitmuntendheid,
de technologische kennis en het
innovatievermogen onder één dak.
Daarom is co-creatie met onze
klanten een pad dat we graag samen
bewandelen.
Voor de ontwikkeling van het
transactieplatform Easy Banking
Business, een echte selfservicebank

voor
ondernemingen,
werden
bijvoorbeeld heel wat klanten
betrokken bij de ontwikkeling. Zo
loopt er momenteel een belangrijk
project rond de upgrade van de
diensten met betrekking tot het
beheer van het werkkapitaal, een
oefening die in nauw overleg met
een klantenpanel wordt uitgevoerd
waarbij we aandachtig naar hen
luisteren.
Daarnaast wil BNP Paribas Fortis
innovatie bevorderen via 'Innovation
Hub', een overkoepelende aanpak
om de verschillende spelers van
het ecosysteem van entrepreneurs
dichter bij elkaar te brengen. Het
bouwen van bruggen tussen startups en bedrijven is één van de
engagementen van de bank, wat
geïllustreerd wordt door onze steun
aan Co.Station, een accelerator- en
co-working-ruimte.

STRUCTURED FINANCE

BNP Paribas Fortis werkt mee
aan een van de grootste sociale
infrastructuurprojecten van Europa:
182 'Scholen van Morgen’ worden in
Vlaanderen en Brussel gebouwd of
verbouwd dankzij een publiek-private
samenwerking tussen de Vlaamse
overheid en AG Real Estate enerzijds
en BNP Paribas Fortis anderzijds.
De bank was verantwoordelijk voor
de structurering van de transactie,
de inbreng van durfkapitaal en de
financiering.

FACTORING
Een multilokale benadering met een
portefeuille van binnenlandse en
internationale oplossingen voor de
opvolging van uw debiteurs en de
afdekking van het betaalrisico.

Strategie gebaseerd op data
Door gebruik te maken van allerhande gegevens
kunnen we nog beter op uw behoeften anticiperen
en u het meest geschikte antwoord geven op
het juiste moment.

Ontwikkelen en diversifiëren heeft alleen zin als
het ons helpt om aan uw verwachtingen te voldoen

>>ONZE TWEEDE BESTAANSREDEN

U DUURZAAM
INSPIREREN

Door onze realisaties willen we bewijzen
dat we zowel een financiële dienstverlener zijn
als een maatschappelijk verantwoorde onderneming
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DOOR HET VOORBEELD TE GEVEN,
VERANTWOORDT EEN GROOTBANK
HAAR BESTAAN
De activiteiten van BNP Paribas
Fortis hebben een aanzienlijke
impact op de economie van het land.
Dankzij het grote aantal deposito’s
dat zij ontvangt, speelt de bank
een transformerende rol door deze
weer in de economie in te brengen
via kredieten, met name aan
bedrijven, instellingen, start-ups en
ondernemers.

BNP Paribas Fortis hanteert al
jarenlang strenge gedragsregels op
het vlak van CSR of maatschappelijk
verantwoord
ondernemen.
Investeringen hebben immers een
impact op klanten, medewerkers,
reputatie en de sector als geheel.

De bank is van plan om ten volle op
het debat te wegen en de andere
spelers in de goede richting te sturen.
Alleen al door in beleggingsfondsen
aanwezig te zijn, kan het verandering
sturen volgens de waarden die ze
promoot, en de omstandigheden
beïnvloeden, bijvoorbeeld waar het
gaat om respect voor mensenrechten
of het milieu.
Als een belangrijke economische
speler in België, is de bank niet langer
tevreden met het beperken van haar
voetafdruk, in plaats daarvan wil het
een pioniersrol spelen in duurzame
ontwikkeling.
Daarom heeft Corporate Banking
vier prioriteiten bepaald voor
ontwikkeling. Dit zijn decarbonisatie,
de circulaire economie,
slimme
steden en menselijk kapitaal. Voor
elk van deze prioriteiten wil de
bank haar klanten
actief begeleiden
bij het uitvoeren
van hun projecten.
Uiteraard
gaat
het hierbij om het
'Een bedrijf kan alleen blijven
aanbieden van op
bestaan als het zich op alle
maat
gemaakte
niveaus duurzaam inzet voor de
producten
en
samenleving.’
diensten,
maar
vooral ook om
Wilfried Remans,
bedrijven te helpen
CSR BNP Paribas Fortis
hun ambities te
realiseren
door
oplossingen en partners te helpen
vinden.
Ook hier wil de bank de rol van
accelerator spelen door banden te
creëren, een duurzame waardeketen
te bepalen en een ecosysteem met
haar klanten uit te bouwen.

ge tuigenis
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>>ONZE TWEEDE BESTAANSREDEN

BEE OF DE REVOLUTIE VAN
DE DERDEPARTIJFINANCIERING

Ondanks vele wetswijzingen, een
veranderende markt en de grillen
van de technologie, biedt Belgian
Eco Energy (Bee) gedecentraliseerde
windmolenparken op maat aan.
Om de energierekening van de
Amerikaanse onderneming PolyOne
drastisch te verlagen, investeert dit
jonge bedrijf in de bouw van drie
kleine windturbines op haar site in
Assesse. Als tegenprestatie betaalt
PolyOne gedurende een aantal jaren
een vaste prijs voor de energie die Bee
hen levert. De overtollige elektriciteit
wordt terug op het distributienet
geplaatst, wat Bee extra inkomsten
oplevert. Kortom, een innovatief
bedrijfsmodel.
Christophe
Surleraux,
Chief
Development Officer bij Bee: 'Wij
sluiten met onze klanten partnerships
af voor een looptijd van 15 of 20 jaar.
Daarom kunnen noch wij, noch onze
klanten het ons veroorloven om
lichtzinnig te werk te gaan.

Wij ontwikkelen projecten op maat,
waarbij we rekening houden met
het verbruik van de klant. Deze
flexibiliteit is van vitaal belang als
je het hebt over de hernieuwbare
energiesector voor de industrie!'

'De bank is voorzichtig met dit soort
investeringen en dat begrijp ik.
Dat is ook in ons belang omdat wij
het ontleende geld herinvesteren in
een specifiek project.’
Christophe Surleraux,
Chief Development Officer bij Bee

ONZE EXPERT AAN HET WOORD
SUSTAINABLE ENERGY SERVICES

BNP Paribas Fortis heeft een
Competence Centre opgericht dat
zich bezighoudt met de financiering
van projecten voor de productie

van hernieuwbare energie en voor
energie-efficiëntie:
Sustainable
Energy Services. Bedrijven genieten
er van eerstelijnsadvies om hun
projecten te helpen ontwikkelen en
oplossingen te helpen implementeren
die aangepast zijn aan hun behoeften.
Quentin Nerincx, BNP Paribas Fortis
Sustainable Energy Services: 'Dankzij
onze ervaring hebben we een goed
beeld gekregen van de technische en
financiële risico's die aan dit soort
projecten verbonden zijn, en kunnen
we de kosten en de rentabiliteit in
de toekomst goed inschatten. In het
geval van Bee ligt het risico soms bij
een specifieke klant en de rentabiliteit
kan op één enkele windturbine rusten.
We kennen het bedrijf al enkele jaren
en we merkten al snel dat we op
dezelfde golflengte zaten. Het project
in Assesse is het derde waaraan wij
meewerken. We waren dan ook snel
in staat om het potentieel en de
risico's precies te beoordelen.'
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>>WAT ONS SAMENBRENGT

DUURZAME
WERKGEVER

Achter elke bankier die innovatief wil zijn
en op lange termijn denkt, staan er altijd
toegewijde, trotse en enthousiaste
medewerkers
We zitten volop in het immateriële
tijdperk. Know-how, intellectuele
rechten, expertise, competenties en
gedrag, focus, betrokkenheid ...
BNP Paribas Fortis schrijft een nieuw
hoofdstuk van haar verhaal met
menselijk kapitaal op de voorgrond.
Medewerkerstevredenheid
is
essentieel voor een bedrijf dat het
enthousiasme van zijn klant wil
opwekken.
Momenteel ontwikkelt de bank een
organisatie
die
agile wil zijn en
' Elke organisatie die wil veranderen, die steunt op de
expertise van haar
moet vandaag een strategische visie medewerkers met
hebben, deze in de praktijk brengen wie ze waarden deelt
zoals
engagement,
en er middelen aan toewijzen,
groepsgevoel, ethiek
maar het allerbelangrijkste is nog
en integriteit.

steeds haar menselijk kapitaal. '

Didier Beauvois,
Head of Corporate Banking
Member of the Executive Board

We willen u ons
productenaanbod ,

onze algemene voorwaarden en
onze beslissingen duidelijk en helder
uitleggen.
Ook naar onze medewerkers toe hebben
we hoge verwachtingen. Samen met u
ontwikkelen en implementeren onze
experts en onze toegewijde teams
vooruitstrevende oplossingen die
gericht zijn op de dag van morgen.
Om een toekomstgerichte werkgever
te zijn, weten we dat we elk van
onze medewerkers moeten helpen
om meer digitaal te worden en hen
verantwoordelijk te maken voor
hun eigen keuzes op het vlak van
hun inzetbaarheid en loopbaan. We
moeten onze teams gidsen naar een
collectieve intelligentie.
Los van onze organisatie zien we dat
er soms erg mooie synergiën ontstaan
van zodra bedrijven die hun tijd
vooruit zijn en andere bedrijven ideeën
en inspiratie beginnen uit te wisselen.

KNOW-HOW,
FOCUS,
ENGAGEMENT,
RESPECT,
ENTHOUSIASME
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>>TITLE_1_UP_CONTINUE

NEEM EEN KIJKJE
OP

VOLG ONS
OP

https://ondernemingen.bnpparibasfortis.be
of neem contact op met uw relatiebeheerder
@BNPPFBelgie
(#BNPPFBusiness)
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