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Den Haag, 29 maart 2019 

 

Ljudmila Popova start bij NIBC's Corporate Finance en Capital 

Markets franchise  

NIBC Bank NV is verheugd te kunnen aankondigen dat Ljudmila Popova per 1 april 2019 start bij de Corporate 
Finance and Capital Markets (CFCM) franchise als executive director. 
 
Ljudmila zal zich richten op internationale Equity Capital Markets, Debt Capital Markets en M&A origination met 
een speciale nadruk op vastgoed. Ze begon haar carrière als kapitaalmarktanalist voor vastgoed bij Kempen&Co. 
Daarna werkte ze in business development en executive functies bij Atrium European Real Estate, de 
beursgenoteerde vastgoedeigenaar en -ontwikkelaar, waarna ze haar carrière in vastgoedontwikkeling voortzette 
bij verschillende investeerders. Ljudmila's schat aan ervaring in vastgoed en kapitaalmarkten zal de verdere 
ontwikkeling van de CFCM franchise stimuleren en synergiën creëren tussen de sterke klantenfranchise en het 
track record in financieringsoplossingen van het NIBC's Vastgoed team. 

 

  

Kijk voor meer informatie op onze website (www.nibc.com) of neem contact op met: 

 

Eveline van Wesemael 

Press Relations 

T: 070 342 5412 

E: eveline.van.wesemael@nibc.com 

 

Profiel van NIBC  
NIBC staat ondernemers bij op hun beslissende momenten. Nu en in de toekomst. Als bank voor ondernemers 

willen we onze 'THINK YES' mentaliteit versterken door flexibel en wendbaar te zijn en door de can-do mentaliteit 

van onze klanten op elkaar af te stemmen. Wij ondersteunen onze zakelijke klanten bij het verder uitbouwen van 

hun bedrijf. Voor onze retail klanten in Nederland, Duitsland en België bieden wij hypotheken, online spaar- en 

brokerageproducten die toegankelijk, eenvoudig te begrijpen en eerlijk geprijsd zijn. Met activiteiten in Nederland 

(Den Haag en Amsterdam), Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bieden onze zakelijke klanten (voornamelijk 

middelgrote klanten) advies en oplossingen voor schuld-, mezzanine- en aandelenfinanciering aan ondernemers in 

geselecteerde sectoren en sub sectoren waarin wij een sterke expertise en marktposities hebben. De mid-market is 

dynamisch van aard en vereist een bank die snel en flexibel kan reageren. Ons doel is om op beslissende 

momenten in te spelen op de behoeften van de markt, zoals fusies en overnames, management buy-outs, 

investeringen en strategische financieringen en herfinancieringen. 

 

Kijk voor meer informatie over NIBC op www.NIBC.com. 
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