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PERSBERICHT

BNP Paribas Corporate & Investment Banking zet zich samen met het Pasteur
Instituut in voor de wereldwijde strijd tegen besmettelijke ziekten in 29 landen,
waaronder België

BNP Paribas Corporate & Investment Banking (CIB) heeft besloten zich samen met het
Pasteur Instituut – waarvan de Stichting BNP Paribas reeds lange tijd partner is – in te zetten
voor de wereldwijde strijd tegen besmettelijke ziekten. BNP Paribas CIB gaat in 29 landen
zijn financiële steun verlenen aan medische onderzoeksteams van het « Réseau
International des Instituts Pasteur » (Internationaal Netwerk van de Instituten Pasteur) of
aan laboratoria die samenwerken met het Pasteur Instituut in Parijs.
In België ondersteunt BNP Paribas CIB de werkzaamheden die worden gevoerd door het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) in zijn onderzoeksprogramma tegen
tuberculose. Dit programma heeft tot doel om snel de nieuwe stammen te ontdekken die
resistent zijn tegen de geneesmiddelen en hun weerstandsmechanisme tegen de antibiotica
te bepalen.
De onderzoeksprogramma’s in de andere landen hebben hoofdzakelijk betrekking op
dengue (knokkelkoorts) (Mexico), hepatitis C (Spanje), het vaccin tegen mazelen en HIV
(Verenigd Koninkrijk), de diagnose van amoebiaisis (India), malaria (Colombia, Brazilië), het
West-Nijlvirus (Tsjechische Republiek), …
« De internationale dimensie van ons partnerschap met het Pasteur Instituut, de
uitmuntendheids-, innovatie- en kwaliteitscriteria van de projecten die in elkeen van de
landen worden ondersteund, zijn waarden die we ook bij ons terugvinden », verklaart
Jacques d’Estais, Verantwoordelijke BNP Paribas Corporate & Investment Banking.
« We zijn bijzonder trots dergelijke projecten te ondersteunen en zo mee te helpen aan de
vooruitgang in het medisch onderzoek. Als grote internationale onderneming vinden we dat
dit engagement integraal deel uitmaakt van onze vanzelfsprekende zin voor burgerschap »,
voegt Jean-Yves Moiron, Verantwoordelijke van BNP Paribas Corporate & Investment
Banking in België, er nog aan toe.
Mevrouw Dautry, Algemeen Directeur van het Pasteur Instituut, is bijzonder dankbaar voor
deze gulle steun aan de strijd tegen besmettelijke ziekten. « De ontwikkeling van ons
Instituut wordt nu al 120 jaar actief ondersteund door sponsoring. De trouwe steun van BNP
Paribas en haar Stichting aan de onderzoekers van ons Instituut past in deze traditie. Ze
getuigt eveneens van de sinds jaren opgebouwde uitstekende relaties tussen onze twee
instellingen en van het belang dat de groep BNP Paribas hecht aan volksgezondheid. »

Over BNP Paribas in België (www.bnpparibas.be).
BNP Paribas België biedt via haar drie grote activiteitenpolen een volledig dienstengamma aan :





Corporate & Investment Banking (CIB) biedt haar verschillende producten en diensten evenals
advies aan aan grote Belgische ondernemingen alsook aan de financiële instellingen en
grootbanken van ons land ;
Asset Management and Services (AMS) is gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingen voor
beleggers (particulieren, vermogende cliënten, ondernemingen en institutionelen) en partnersdistributeurs. AMS is in België vertegenwoordigd door BNP Paribas Wealth Management, Cortal
Consors, Cardif, BNP Paribas Securities Services en BNP Paribas Real Estate ;
Retail Banking legt zich toe op retailactiviteiten en wordt in België vertegenwoordigd door BNP
Paribas Personal Finance/Cetelem, BNP Paribas Lease Group en Arval.

Het dienstenaanbod van BNP Paribas in België richt zich tot grote ondernemingen, institutionele
cliënten alsook privé-cliënteel.
Over BNP Paribas CIB
Corporate and Investment Banking (CIB) van BNP Paribas (http://cib.bnpparibas.com/) stelt
16.000 personen tewerk in meer dan 53 landen. Ze richt zich hoofdzakelijk op drie fundamentele
sectoren:
Afgeleide producten, waar ze één van de wereldleiders is op het vlak van intresten, kredieten,
wisselkoersen, commodity en equity derivaten.
Kapitaalmarkten, waar ze bij de tien grootste financiële instellingen hoort op het vlak van ECM en
DCM activiteiten (uitgifte van obligaties, effectisering, converteerbare obligaties en aandelen)
Gestructureerde financiering, waar ze één van de wereldleiders is in acquisition, export, project and
commodity finance.
Over het « Institut Pasteur, Grande Cause Nationale 2008 »
Het Pasteur Instituut is een private stichting zonder winstoogmerk van openbaar nut. Zijn missie
bestaat erin een bijdrage te leveren aan de preventie en behandeling van ziekten door middel van
onderzoek, opleiding en volksgezondheidsacties.
Het Pasteur Instituut voert sinds zijn oprichting in 1888 zijn drie grote missies van openbaar nut uit. Dit
biomedisch onderzoekscentrum, dat trouw is gebleven aan de humanistische geest van zijn stichter
Louis Pasteur, heeft steeds aan de spits van de wetenschap gestaan en ligt aan de bron van
verschillende belangrijke disciplines. Als bakermat van de microbiologie heeft het ook bijgedragen tot
het leggen van de basis voor de immunologie en de moleculaire biologie. Het Instituut onderscheidt
zich niet alleen door zijn statuut van private stichting, maar ook door zijn wereldwijde aanwezigheid :
het Internationaal Netwerk van de Instituten Pasteur, dat zich uitstrekt over de 5 continenten, verleent
dit Instituut een unieke structuur in de wereld. Zijn uitmuntende onderzoeken werden in zijn 120-jarig
bestaan bekroond met 10 Nobelprijzen.
Over het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP)
Het WIV-ISP is een wetenschappelijke instelling van de federale Belgische Staat. Zijn hoofdopdracht
is wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met het oog op het onderbouwen van het
gezondheidsbeleid. Het levert eveneens expertise en openbare dienstverlening op het gebied van de
volksgezondheid. Het WIV speelt een belangrijke rol bij de vertegenwoordiging van België op het
niveau van de Europese unie en sommige internationale organisaties zoals de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) en de Raad van Europa, telkens wanneer het gaat over wetenschappelijke en/of
technische aspecten van volksgezondheid.
De voornaamste activiteiten van het WIV betreffen vooral de volgende domeinen:
•
•
•
•
•
•

Toezicht op besmettelijke zowel als overdraagbare ziekten
Toezicht op niet-overdraagbare ziekten
Controle van federale productnormen (o.a. eetwaren, geneesmiddelen, vaccins)
Risico-evaluatie (o.a. chemische producten, genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's))
Leefmilieu en gezondheid
Beheer van het biologische patrimonium (verzamelingen van stammen van microörganismen).

