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PERSBERICHT

2015: Arval kent sterke groei wereldwijd en in België


Leasevloot van Arval groeit 8,3% met 785.000 voertuigen wereldwijd*



255.444 voertuigen besteld (+9% t.o.v. 2014) ; 189.200 voertuigen verkocht (+3% t.o.v. 2014)*



Arval Belgium groeit 9%



De overname van de activiteiten van GE Capital Fleet Services in Europa brengt de totale vloot van
Arval op 949.000 leasevoertuigen, en die van Arval Belgium op 48.597 leasevoertuigen op het einde
van 2015

2015 was een erg goed jaar voor Arval, gekenmerkt door een sterke organische en externe groei.

Op vlak van organische groei, steeg de leasevloot van Arval 8,3%*, meer dan het vooropgestelde doel van 6%
bepaald eind 2014. Deze groei werd in het bijzonder gedragen door het Verenigd Koninkrijk (19% groei), MiddenEuropa (Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Slovakije), Turkije, Zwitserland en Luxemburg, met een groeiniveau van
twee cijfers. Deze prestatie wordt onder meer verklaard door het succes van SME Solutions dat een groei
realiseerde van 14%, daarmee 17% van de wereldwijde Arval-vloot vertegenwoordigd, alsook door cross-selling
met de Bank, en BRICT-landen.

Op vlak van externe groei is de acquisitie van de activiteiten van GE Capital Fleet Services in Europa een erg
belangrijk event voor Arval. Door de overname van meer dan 160.000 voertuigen, wordt de positie van Arval
geconsolideerd in 11 landen, waaronder Duitsland, waar Arval marktleider wordt in multimerk full service leasing,
en vestigt het zich voor het eerst in Zweden. Het integratieplan, gebaseerd op het strategische
meerjarenprogramma « One Arval », net als de doelstelling om klanten een uitzonderlijke service te geven, wordt
door de medewerkers met veel enthousiasme en engagement onthaald.

Daarnaast finaliseerde Arval in 2015 haar joint-venture Arval Jiutong in China, en ondertekende in februari
2016 een overeenkomst met Relsa, hoofdrolspeler in het leasen van bedrijfsvoertuigen in Zuid-Amerika, die een
joint-venture omvat in Chili en in Peru, alsook de acquisitie van de activiteiten in Brazilië. Arval telt voortaan 30.000
voertuigen in deze regio.

« Al deze operaties worden uitgevoerd in de context van de Element-Arval Global Alliance, die wereldwijd voortaan
een onmiskenbaar belangrijke speler wordt in onze sector », benadrukt Philippe Bismut, CEO van Arval.

* Exclusief GE Fleet Services – cijfers op 31/12/2015

De Alliantie Element-Arval is inderdaad sterker dan ooit. Parallel aan de externe groeioperaties van Arval, heeft
Element Financial in de Verenigde Staten, Mexico, Australië en in Nieuw-Zeeland, GE Capital Fleet Services
overgenomen. De Alliantie versterkt zo haar aanwezigheid op 5 continenten. Aanwezig in bijna 50 landen, wordt de
Alliantie Element-Arval wereldwijd marktleider van de sector, met 3 miljoen voertuigen.

Voor Arval Belgium was 2015 ook een mooi jaar

In 2015, noteerde Arval Belgium een groei van 9%. Arval verstevigt zo haar positie in België met in totaal 41.795
leasevoertuigen en 12% marktaandeel (terwijl de markt slechts groeit met 4,8%). De overname van de activiteiten
van GE Fleet Services in het land brengt de totale vloot van Arval Belgium op 48.597 leasevoertuigen.

Deze goede resultaten zijn te verklaren door een betere ondersteuning van de klanten dankzij kwalitatieve
diensten, door de lancering van innovatieve producten en door Arval’s unieke aanpak met account teams om klant
en bestuurder in het centrum van de aandacht te plaatsen. Zo telt het Belgische filiaal vandaag 9 Account Teams
(weldra 10) voor al haar grote accounts en middelgrote ondernemingen. De hoge kwaliteit van de service wordt
bevestigd door het cliënteel.

Met Arval Mid-Term Rental en Arval Car Sharing, heeft Arval zich geëngageerd om te anticiperen op de behoeften
van haar klanten, ongeacht of ze vlootbeheerders of bestuurders zijn. « Een transformatie die we reeds drie jaar
voeren met Arval Smart Experience » haalt Roberto Fonseca aan.

« Na een goed jaar 2015, willen we onze inspanningen voortzetten en eind 2016 een groei realiseren van 8%. We
willen de referentie in de sector blijven en ons cliënteel begeleiden in een veranderende wereld», besluit Roberto
Fonseca.

2016, een jaar van consolidatie en organische groei
Na de lancering van talrijke aanbiedingen en gerealiseerde acquisities, start voor Arval een fase van consolidatie.
« Nummer 1 op de markt zijn is geen doel op zich. Het is een uitdaging. We moeten voorbeeldig zijn op vlak van de
kwaliteit van de dienstverlening en doorgaan ons te differentiëren door onze innovatiegeest », benadrukt Philippe
Bismut.

In 2016 zal de groei van Arval steunen op haar innovatieve aanbiedingen (Arval Active Link, Arval Outsourcing
Solutions en Arval Middellange Termijn), op cross-selling met de Bank om zich in het KMO-segment te
ontwikkelen, en op de consolidatie van de aanwezigheid van Arval in de regio’s Azië en Zuid-Amerika.

Over Arval
Arval, opgericht in 1989 en 100% dochtermaatschappij van BNP Paribas, is de specialist in full service leasing van
bedrijfsvoertuigen. Arval biedt haar klanten – professionals, KMO’s en grote internationale ondernemingen – oplossingen op
maat met als doel de mobiliteit van hun medewerkers te optimaliseren en de risico’s verbonden aan hun wagenparkbeheer uit
te besteden. Deskundig advies en hoogwaardige dienstverlening, die de basis zijn van Arvals merkbelofte, worden in 28 landen
afgeleverd door meer dan 5.500 medewerkers. De vloot van Arval telt 949.000 voertuigen wereldwijd (december 2015). Arval is
stichtend lid van de Element-Arval Global Alliance, de langst bestaande strategische alliantie in de fleet management sector en
wereldwijd leider met 3 miljoen voertuigen in bijna 50 landen. Binnen BNP Paribas is Arval geïntegreerd in de afdeling Retail
Banking.
arval.com

Over Arval Belgium
Arval Belgium is gespecialiseerd in de multimerk full-serviceleasing van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Sinds
haar oprichting in 1991 blijft Arval Belgium groeien en behoort ze tot de top 5 van de leasingmaatschappijen in België. In
december 2015 stelde Arval Belgium 210 werknemers tewerk en verhuurde het bedrijf 48.600 voertuigen.
arval.be

Over BNP Paribas
BNP Paribas is aanwezig in 75 landen met meer dan 185.000 medewerkers, waarvan 145.000 in Europa. De Groep bekleedt
sleutelposities in haar twee grote activiteitendomeinen: Retail Banking & Services (dat Domestic Markets en International
Financial Services omvat) en Corporate & Institutional Banking. In Europa heeft de Groep vier thuismarkten (België, Frankrijk,
Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de nummer één in kredieten aan particulieren. BNP Paribas ontplooit
eveneens haar geïntegreerde Retail Banking model in de landen van het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa
en heeft een belangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. Wat de activiteiten Corporate & Institutional Banking en
International Financial Services betreft, is BNP Paribas marktleider in Europa en sterk aanwezig op het Amerikaanse continent,
en verwierf ze een stevige positie gekenmerkt door een sterke groei in Azië en het Stille Oceaangebied.
Bnpparibas.com
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