
 

 
Persbericht

Datum: 01.07.2009
Aantal bladzijden: 2 

 
 

-BNP Paribas Real Estate nr. 1 in Europa en 
nr. 5 in de wereld* 

 
BNP Paribas Real Estate** staat genoteerd als grootste vastgoeddienstenonderneming in 
Europa en de op vier na grootste ter wereld in de jaarlijkse ranking van het Britse 
magazine Property Week, dé referentieranking van de vastgoedsector. 
 
Deze toppositie is de bekroning van de financiële soliditeit en het unieke economische 
model van BNP Paribas Real Estate. De ranking is gebaseerd op de jaarresultaten (omzet 
en winst) van de marktspelers; resultaten die voor BNP Paribas Real Estate op 
respectievelijk 665 en 138 miljoen euro aftikten op 31 december 2008. 
 
Deze uitstekende noteringen zijn ook de vrucht van de unieke marktstrategie van BNP 
Paribas Real Estate dat voortaan zijn activiteiten in de veertien landen (en drie 
continenten!) waar het bedrijf aanwezig is, onder één vlag groepeert. Zo krijgen de 
cliënten bovendien niet alleen makkelijker toegang tot de zes business lines van de 
onderneming, maar kan de hele service ook beter afgestemd worden op de overige 
diensten van de groep BNP Paribas. 
 
In 2008 stond BNP Paribas Real Estate nog op de vijfde plaats van deze rangschikking, 
toen alleen met de activiteiten van Atisreal werd rekening gehouden. 
 
Philippe Zivkovic, voorzitter van BNP Paribas Real Estate: "De bestendigheid van onze 
resultaten in 2008, onze capaciteit om een totaalpakket aan te bieden dat is afgestemd op 
de hele levenscyclus van vastgoed en de steun van het nieuwe, eengemaakte merk gaven 
ons een voorsprong op onze voornaamste concurrenten die in 2008 sterk onder de 
economische context te lijden kregen". 
 

  
 

 



 

 
De volledige ranking kunt u raadplegen op:www.propertyweek.com  
 
 
 
 
* Jaarlijkse ranking van Property Week Agency 2009. 
** De activiteiten van Promotie en alle activiteiten rond de residentiële markt blijven in Frankrijk 
voortbestaan onder de naam BNP Paribas Immobilier. Het merk BNP Paribas Real Estate wordt 
voortaan gebruikt voor alle andere activiteiten in Frankrijk en in het buitenland (vanaf 30 juni 2009). 
 
 
 

Over BNP Paribas Real Estate 
BNP Paribas Real Estate is een van de grootste vastgoeddienstverleners op internationaal niveau en is qua omzet nummer 1 op de Europese markt 
volgens de jaarlijkse ranking van Property Week Agency 2009. 
BNP Paribas Real Estate biedt een totaalpakket aan diensten voor de hele levenscyclus van een vastgoed aan: promotie, transacties, consulting, 
expertise, property management en investment management. 
Met een aanwezigheid in 29 landen (14 filialen en 15 allianties) in Europa, in India, in het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten kunnen de 
cliënten van BNP Paribas Real Estate vertrouwen op een grondige kennis van de plaatselijke markten dankzij de 3.500 medewerkers en 129 
vestigingen. 
BNP Paribas Real Estate maakt deel uit van de groep BNP Paribas, een van de zes sterkste banken ter wereld volgens Standard & 
Poor’s, en uitgeroepen tot Bank van het jaar 2008 (Global Bank of the year) door Banker Magazine. 
Voor meer informatie: www.realestate.bnpparibas.com  
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Over BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is de grootste depositobank in de eurozone en behoort wereldwijd tot de top 10 van banken op basis van 
nettobankproduct, eigen vermogen en marktkapitalisatie. De groep behoort volgens Standard & Poor’s bovendien tot de zes meest solide banken ter 
wereld. Met een aanwezigheid in 85 landen en meer dan 205.000 medewerkers, waarvan 165.200 in Europa, is BNP Paribas een leidende 
financiële groep in Europa van wereldformaat. Hij bekleedt sleutelposities in drie grote activiteitsdomeinen: Retail Banking, Investment Solutions en 
Corporate & Investment Banking. BNP Paribas heeft vier thuismarkten voor retailbankieren in Europa: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. De 
bank is ook in belangrijke mate aanwezig in de Verenigde Staten en bekleedt sterke posities in Azië en in opkomende markten. 
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