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Oney Group revela novo Conselho de Administração e nova
organização da Direção Geral
O grupo BPCE concluiu a aquisição de 50.1% do capital do Oney Bank S.A.,
anteriormente detido a 100% pela Auchan Holding, que manterá agora 49.9% do
capital do Oney Bank, presente em Portugal desde 1994. A experiência conjunta do
BPCE e da Auchan Holding têm como objetivo acelerar o crescimento do Oney e
estender a sua presença na Europa, em setores como soluções de pagamento,
financiamento e identificação digital.

O Grupo tem como enfoque tornar-se o líder europeu do pagamento fracionado e o
banco digital do dia a dia. Através da entrada do novo acionista, o Oney Bank S.A.
anuncia um novo Conselho de Administração.

Na nova estrutura acionista, Jean-Yves Forel é nomeado presidente do Conselho de
Administração do Oney Bank. Jean-Yves Forel é diretor geral responsável pelo banco
europeu do dia a dia e pelo projeto dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, BPCE.

Jean Pierre Viboud confirmado como CEO do Oney Group, mantém-se também
chairman do Oney Portugal e do Oney Espanha. Jean Pierre Viboud tem 56 anos de
idade, possui um mestrado em gestão e em auditoria financeira e contabilidade pela
universidade Paris IX Dauphine, assim como o diploma de técnico oficial de contas.
Iniciou a carreira profissional na empresa Price Waterhouse Coopers, onde ocupou
cargos de auditor e de gestor. Em 1993 integrou o Redcats Group (PPR) passando a
diretor financeiro da La Redoute Catalogue Benelux em 1995 e no ano de 1999
assumiu o cargo de diretor financeiro e de marketing. Em 2000 começou a trabalhar
no grupo Oney como diretor financeiro, tendo sido nomeado CEO do Oney França
em 2003 e em 2008 tornou-se CEO do Oney Group e chairman do Oney Portugal e
do Oney Espanha.

Sobre o Oney:
Somos um banco diferente, pois temos as nossas origens nos negócios. Utilizamos o nosso
posicionamento diferenciador e a nossa experiência desenvolvida ao longo de mais de 30 anos para
projetar soluções inovadoras de pagamento e de serviços financeiros. A nossa equipa de talentos com
2.600 pessoas em todo o mundo oferece uma nova visão do setor bancário, em prol de um
relacionamento mais humano, com a missão de ‘dar a todos a liberdade de serem eles mesmos e de
agir’. Com os nossos 450 parceiros do setor do retalho e de comércio eletrónico, ajudamos mais de 7,6
milhões de clientes na Europa a transformar os projetos em realidade, ao fornecer experiências de
compras memoráveis na loja e online. Desde 22 de outubro de 2019, possuímos dois acionistas: BPCE
com uma participação de 50.1%, e Auchan Holding com 49.9%.

Para mais informação:
www.oney.com
https://www.oney.pt/
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