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PERSBERICHT

BNP Paribas Asset Management introduceert twee Private Debt
strategieën en versterkt beheerteams
BNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM’) maakt bekend dat eind 2017 twee Private Debt-strategieën
zijn geïntroduceerd, European Infra Debt Fund en European Real Estate Debt. Hiermee begeeft BNPP AM
zich voor het eerst op de markt voor schuldpapier in de sectoren infrastructuur en vastgoed.
European Infra Debt belegt in niet-achtergestelde ongedekte leningen in Europa in onder meer de
sectoren transport, sociale infrastructuur, telecommunicatie, duurzame energie, conventionele energie en
nutsbedrijven.
European Real Estate Debt belegt in niet-achtergestelde ongedekte commercieel-vastgoedleningen
gespreid over de hele Europese markt, waaronder kantoren, winkels, distributiecentra, hotels,
bedrijfspanden en niet-standaardobjecten.
Het vermogen van beide strategieën wordt belegd op basis van een specifiek openarchitectuurmodel. De
beleggingen vinden plaats via directe leningen en partnerships met banken. Daarbij wordt ook een beroep
gedaan op de kennis en ervaring van de infrastructuur- en vastgoedonderdelen van BNP Paribas Group. In
beide strategieën ligt sterk de nadruk op de toepassing van Environmental, Social en Governance (ESG)criteria bij de selectie van beleggingen. Beide strategieën worden beheerd door een team van ervaren
beleggingsspecialisten die robuuste beleggingsprocessen hanteren.
Sinds de komst van Karen Azoulay als Head of Infrastructure Debt en Philippe Deloffre als Head of
Real Estate Debt in het tweede kwartaal van 2017 zijn de teams versterkt met drie nieuw aangetrokken
senior specialisten. Pauline Fiastre en Vincent Guillaume hebben samen bijna 30 jaar ervaring met
infrastructuurfinanciering. Zij hebben beiden gewerkt bij banken die een vooraanstaande rol spelen in
schuldinstrumenten voor infrastructuur, en hebben daar een grote verscheidenheid van
infrastructuurtransacties in uiteenlopende sectoren en regio’s geïnitieerd, gestructureerd en begeleid.
Frédéric Soulié is al meer dan 20 jaar een specialist in internationale vastgoedfinanciering en heeft ruime
ervaring met de initiëring, structurering en distributie van leningen in alle vastgoedbeleggingsklassen in de
VS en Europa.
Deze recente ontwikkelingen zijn een onderdeel van het bredere initiatief dat BNPP AM een jaar geleden is
gestart op het gebied van Private Debt. Als eerste stap werd toen het beleggingsteam Private Debt & Real
Assets gevormd. Onder leiding van David Bouchoucha beheert dit team van 50 beleggingsspecialisten een
vermogen van in totaal 7,7 miljard euro (per 30 november 2017) dat is belegd in een breed assortiment
van Private Debt-producten, waaronder leveraged finance, midcapfinanciering, midden –en kleinbedrijfleningen en gestructureerde financiering, alsook infrastructuur- en vastgoedfinanciering.
David Bouchoucha, hoofd Private Debt & Real Assets:
“Voor klanten die op zoek zijn naar stabiele inkomsten uit langlopende beleggingen zijn infrastructuur en
vastgoed een essentieel onderdeel van de assetallocatie geworden. Het risico-rendementsprofiel is ook
aantrekkelijk. Zo profiteren verzekeraars op wie het Solvency II-raamwerk van toepassing is, van een
positief effect op de solvabiliteitsratio. De introductie van deze strategieën is een belangrijke mijlpaal in de
ontwikkeling van het internationale bedrijf van BNP Paribas Asset Management. De belangstelling voor de
strategieën is aanzienlijk: de eerste institutionele beleggers hebben al toegezegd kapitaal in te brengen en

de pijplijn van mogelijke verdere toezeggingen ziet er goed uit. We willen fors gaan investeren in Private
Debt en materiële activa en onze klanten een ruime keuze bieden uit producten die op basis van een
specifieke selectiemethode zijn samengesteld. “
Laurent Gueunier, hoofd Real Assets, SME Lending and Structured Finance:
“Centraal in onze specifieke beleggingsaanpak staan een sterke focus op ‘origination’ en de systematische
inbedding van environmental, social and governance (ESG)-criteria in onze processen. Dit laatste wordt
voor beleggers in deze beleggingsklassen een steeds belangrijker aspect, naast de voordelen van stabiel
rendement en diversificatie naar kredietsoort.”
Beleggingen in de in dit document genoemde strategieën zijn onderhevig aan marktbewegingen en de
risico’s die inherent zijn aan beleggen in effecten. De waarde van beleggingen en de inkomsten die ze
genereren, kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers hun oorspronkelijk inleg niet terug.
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About BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerspecialist van BNP Paribas, een van ‘s werelds meest
vooraanstaande spelers in de financiële sector. BNP Paribas Asset Management heeft EUR 569 miljard aan vermogen
onder beheer en adviesbeheer per 31 december 2017 en biedt beleggers actief, passief en kwantitatief gemanagede
beleggingsoplossingen. Het uitgebreide aanbod dekt een breed scala aan beleggingscategorieën en regio’s af. BNP
Paribas Asset Management telt meer dan 700 beleggingsprofessionals en zo’n 600 specialisten in de klantendienst,
die zich voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers in 73 landen inzetten. Sinds 2002 is duurzaam en
verantwoord beleggen een belangrijk speerpunt van onze activiteiten.
Meer informatie vindt u op bnpparibas-am.com. Volg ons via

Curricula vitae van nieuwe teamleden
Pauline Fiastre, Senior fondsbeheerder Telecom, & Renewable Energy
Pauline Fiastre heeft 18 jaar ervaring en trad in oktober 2017 in dienst van BNP Paribas Asset
Management. Ze kwam over van Crédit Agricole CIB, waar ze als Managing Director Telecom, Media &
Technology Finance verantwoordelijk was voor de opbouw van de afdeling telecommunicatieinfrastructuur. Daarvoor gaf ze tien jaar leiding aan het team Power, Renewables & Utilities team van
Crédit Agricole. De nadruk lag hierbij specifiek op duurzame energie en door de overheid gesponsorde
programma’s. Pauline begon haar loopbaan in 1999 op de afdeling projectfinanciering van CA Indosuez in
New York. Pauline is afgestudeerd aan de Franse technische universiteit Ponts Paristech.
Vincent Guillaume, Senior fondsbeheerder Transportation, Social Infrastructure & Telecom
Vincent Guillaume heeft 10 jaar ervaring en trad in oktober 2017 in dienst van BNP Paribas Asset
Management. Hij kam over van Société Générale, waar hij als Senior Vice President verantwoordelijk was
voor Project Finance. In die functie hield hij zich bezig met advisering, initiëring en structurering van
transacties in de sectoren transport, water & afval en sociale infrastructuur in de regio EMEA (Europa,
Midden-Oosten & Afrika). Daarvoor was hij partner voor gestructureerde vastgoedfinanciering op de
afdeling Commercial Real Estate van Société Générale. Vincent behaalde een MSc in Management aan de
ESSEC Business School in Parijs en is CFA-titularis.

Frédéric Soulié, Senior fondsbeheerder Real Estate Debt
Frédéric Soulié heeft 20 jaar ervaring en trad in juli 2017 in dienst van BNP Paribas Asset Management. Hij
was op dat moment zelfstandig vastgoedadviseur voor de Europese markten. Daarvoor was hij Deputy Head
of Real Estate Finance voor Duitsland bij Royal Bank of Scotland en bekleedde hij diverse functies op het
gebied van gestructureerde vastgoedfinanciering bij ABN AMRO in het Verenigd Koninkrijk en Capmark in de
VS. Frédéric heeft een Master in Finance van de University of Colorado en een Bachelor of Arts in
International Business van de ESC Rennes.

