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BNP PARIBAS GROUP
BNP Paribas (www.bnpparibas.com), en av världens mest solida banker.
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Intäkter Q1 2016

Koncernen har en närvaro i 75 länder med nära
190.000 anställda (varav 146.000 i Europa). BNP
Paribas rankas högt inom sina tre
kärnverksamheter: Domestic Markets,
International Financial Services och Corporate &
institutional Banking (CIB)

Intäkter 2015:

€4,0md
Domestic Markets

Källa: BNP Paribas, Bloomberg, 11
mars, 2016. För S&P är
kreditbetyget för Long Term
Foreign Issuer Credit citerat. För
Moody’s är kreditbetyget för
Senior Unsecured Debt citerat. För
Fitch är kreditbetyget för Senior
Unsecured Debt citerat. Ett
kreditbetyg (i) kan när som helst
revideras nedåt, ställas in eller
återtas av respektive
kreditvärderingsinstitut, (ii) tar
inte marknads- eller
prestationsrelaterade risker i
beaktning, och (iii) är inte en
rekommendation att köpa, sälja
eller behålla värdepapper. Listan
över banker är inte fullständig.
* Moderbolaget som Emittent av
senior debt

€3,7md
International
Financial Services
36%

38%

 Domestic Markets €15,9md
 International Financial Services €15,3md
 Corporate & institutional Banking €11,7md

26%

€2,7md
Corporate &
Investment Banking

I Europa har koncernen fyra hemmamarknader (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg) och BNP
Paribas Personal Finance är ledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför även sin
integrerade modell för banktjänster inom länderna i Medelhavsområdet samt Turkiet och Östeuropa och
har dessutom ett stort affärsnätverk i den västra delen av USA.
Inom verksamheterna Corporate & Institutional Banking och Investment Solutions innehar BNP Paribas
också toppositioner i Europa, en stark närvaro i Nord- och Sydamerika samt en solid och snabbväxande
affärsverksamhet i Asien och Stillahavsområdet.
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BNP Paribas Global Markets
Global Markets är den del av BNP Paribas som är inriktad mot kapitalmarknaderna och som
levererar lösningar för olika tillgångsklasser samt branschledande tjänster för våra kunder.
BNP Paribas Global Markets är en del av BNP Paribas Corporate and Institutional Banking och
tillhandahåller investeringar inom olika tillgångar samt hedging, finansiering, analys och
marknadsundersökningar till företagskunder och institutioner, samt privata och publika banknätverk.
Global Markets hållbara och långsiktiga affärsmodell kopplar sömlöst ihop bankens klienter med
kapitalmarknaderna på 35 marknader i EMEA, Asien samt Nord- och Sydamerika, med innovativa
lösningar och digitala plattformar.
Som en erkänd ledande europeisk aktör med global expertis inom derivat som byggts upp genom
årtionden av erfarenhet, uppfyller Global Markets de olika och specifika behoven för varje enskild kund
och bidrar till den reala ekonomin med en omfattande serie av branschledande tjänster. Genom Global
Markets kan kunder få tillgång till ett fullständigt universum av möjligheter inom aktiederivat, valutaoch lokala marknader, råvaruderivat, räntor, krediter, aktiemarknader och förstklassiga
finansieringslösningar.
Global Markets erbjuder en rad gröna finansierings- och investeringslösningar för att stötta
energiövergång och minskade utsläpp av växthusgaser i världen genom att agera på kapitalmarknaderna.
I synnerhet spelar BNP Paribas Global Markets en aktiv roll inom marknaderna för gröna obligationer
och etiska aktielösningar.
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En global koncern med ett lokalt avtryck
BNP Paribas finns i alla regioner och större marknader, och har närmare 190 000 anställda världen över.
Vårt mål är att hjälpa våra kunder – privatpersoner, företag, institutioner – att upptäcka nya möjligheter,
finslipa sina investeringsstrategier och se till att deras tillgångar växer.

Europa:

Asien:

146 620 anställda
Huvudkontor i Paris

Amerika

19 840 anställda

Mellanöstern:

12 180 anställda

580 anställda

Nordamerika:
16 010 anställda
Sydamerika:
3 830 anställda

Afrika:

9 860 anställda

BNP Paribas verksamhet i Norden
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking:
Sverige: Lokal närvaro sedan 2006
Finland: Lokal närvaro sedan 2014
Danmark: Lokal närvaro sedan 2006
Norge: Lokal närvaro sedan 1985

Alfred Berg Asset Management:

Oslo
Stockholm

Grundat 1863. Nordisk kapitalförvaltare, sedan
2007 en självständig del av BNP Paribas
Investment Partners. 150 anställda i Sverige,
Norge och Finland.

Köpenhamn/Taastrup
BNPP CIB
Alfred Berg
Arval
BNP Paribas - Factor

Exane:

Aktiemäkleri och analys; baserade i Stockholm.

Cardif:

Utveckling och tillhandahållande av
personförsäkringsprodukter. Närvaro i Norden
sedan 1998, 100 anställda, huvudkontor i
Göteborg.

Helsingfors

Ekspres Bank
Cardif
Exane
BNP Paribas - ETS

BNP Paribas - Factor:
Erbjuder factoringtjänster i Danmark och Sverige.

Arval :

BNP Paribas – Exchange Traded Solutions (ETS) – baserade
i Paris:
Ekspres Bank :
En av de ledande aktörerna inom börshandlade
certifikat i Sverige sedan lanseringen 2012.

Leasingföretag inriktat på bilar och fordon,
närvarande i Danmark, Sverige och I Finland.
En konsumentbank grundad 1863 som är del av BNP
Paribas Personal Finance och har sitt säte i Taastrup
med 145 anställda.
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Ledande inom strukturerade produkter
På BNP Paribas är vi stolta över att ha en diversifierad affärsmodell med ett brett spektrum av
derivatprodukter ämnade för alla typer av investerare; alltifrån vana institutionella kunder och
distributionsnätverk till privatpersoner. Dessutom kan kunderna dra nytta av de tjänster som
BNP Paribas fullskaliga plattform för råvaruderivat erbjuder.
Med 25 års oavbruten närvaro på marknaden och
med en marknadsandel som ökat särskilt mycket
i Europa men även globalt sett, tror vi att vi i
större utsträckning än någonsin kommer att
kunna klassas som marknadsledande inom
strukturerade produkter efter finanskrisen. Vi är
stolta över flera fall då investerare som historiskt
jobbat med våra konkurrenter, nu jobbar med oss.

De strukturerade produkter vi erbjuder till kunder
kan vara ett alternativ till kontanta medel eller
obligationsinvesteringar, men erbjuder samtidigt en
intelligent exponering mot diversifierade tillgångar.
De distribueras över 30 länder världen över.

Vårt DNA

ATT FÖRSE INVESTERARE MED INVESTERINGSLÖSNINGAR GENOM INNOVATION
I över 25 år har vi i tre olika världsdelar fokuserat
på investerares specifika behov inom investering,
hedging och finansiering. För att kunna förstå
investerare och specifika lokala egenheter, har vi
400 lokalbaserade, multikulturella säljare världen
över. Våra renommerade strukturerings- och
research-avdelningar samarbetar ständigt för att
kunna tillhandahålla intelligenta lösningar till
investerare.

Vår yrkeskunnighet är känd inom industrin för att
erbjuda de mest avancerade produkterna och
strategierna på marknaden. Närmre 200 anställda
ägnar sig åt att utveckla produkter som passar bäst
under gällande marknadsomständigheter. Våra
produkter är utformade för att överensstämma med
gällande marknadsomständigheter, att matcha BNP
Paribas analytikers marknadsprognoser och för att
möta regulatoriska restriktioner.

Ett universum av specialistkunskaper inom strukturerade produkter

Enkel och
transparent:
payoff

Värdepapperstyp

Riskkontroll
mekanism

BNP Paribas
Global Markets:
Ständig
innovation
Investerings
teman

Strategier

Effektiv
access

Investerings
filosofi

Fonder
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Kunden är kärnan i vår verksamhet
Vi skiljer oss från våra
konkurrenter genom vår högkvalitativa kundservice genom
hela affärsprocessen. BNP
Paribas målsättning är att
erbjuda långsiktiga, kundorienterade strategier.
Vi erbjuder våra kunder
förstklassig tillgång till primäroch andrahandsmarknaden,
produktkännedom och en
enastående
andrahandsmarknads-service.

Efterhandels
tjänster

Försäljning

Andrahandsmarknad

Analys

Kund
Strukturering

Trading
Marknadsföring

Globalt erkännande och riskexpertis

Juridik &
Compliance

BNP Paribas interna modell för riskhantering har fått sin styrka bevisad under de senaste
utmanande åren.
Vi har sedan länge blivit erkända för våra prestationer inom området för strukturerade produkter av
ledande tidsskrifter världen över. Dessa lyfter inte enbart fram BNP Paribas rykte som en av de mest
förtroendeingivande leverantörerna av strukturerade produkter, utan även det engagemang vi visar våra
kunder genom att förse dem med de lösningar som bäst passar deras behov:

The Banker

Most Innovative Investment Bank for Structured Products 2015

Global Capital

Derivatives House of the Year 2015

Structured Products Europe

Best in France, Benelux and Italy 2015

Commodity Business

Commodity Finance & Structured Products 2015

Structured Products Europe

Structured Products House of the Year 2014

Euromoney
Best Flow House in Western Europe 2014
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