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Directiecomité Kredyt Bank keurt de overdracht 

goed van zijn consumerfinancebedrijf Żagiel naar 
KBC Bank 

 
Op 9 december 2009 heeft het directiecomité van Kredyt Bank de overdracht goedgekeurd van 
zijn consumerfinancebedrijf Żagiel (Polen) naar KBC Bank. Żagiel is een 100%-
dochtermaatschappij van Kredyt Bank en biedt consumerfinancediensten aan in Polen via 
verkooppunten en agenten. 
De raad van bestuur van Kredyt Bank moet de transactie nog goedkeuren. 
 
Op 18 november 2009 maakte de KBC-groep haar vernieuwde strategie bekend voor de 
komende jaren. Als onderdeel van die strategie wil de KBC-groep in de eerste plaats 
voortbouwen op zijn bestaande bankverzekeringsplatformen in België en vijf geselecteerde 
Oost-Europese markten (Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije en Bulgarije) en zich daar blijven 
richten op de lokale particuliere en kmo-cliënten en de lokale mid caps.  
 
Het nieuwe businessplan houdt in dat sommige activiteiten worden beschouwd als ‘niet-kern’ en 
zullen worden gedesinvesteerd, afgebouwd of stopgezet. Wat consumer finance betreft, 
vermeldt het nieuwe strategische plan dat KBC zijn consumerfinanceactiviteiten in Polen zal 
heroriënteren, weg van het stand-alonemodel (via een aanvullend distributiekanaal) en naar 
een geïntegreerd bankverzekeringsdistributiemodel. Bijgevolg is KBC van plan de activiteiten 
van Żagiel (met een marktaandeel van circa 3% op de Poolse markt voor 
consumentenkredieten) te desinvesteren en consumerfinanceproducten te verkopen via het 
distributiekanaal van Kredyt Bank.  
 
Om de geplande desinvestering van Żagiel makkelijker te kunnen uitvoeren, voert KBC een 
intragroepstransactie uit. De KBC-groep zal Żagiel eerst overdragen van Kredyt Bank naar KBC 
Bank en vervolgens zal KBC Bank op zoek gaan naar een nieuwe strategische partner voor 
Żagiel, als en wanneer de marktomstandigheden dat toelaten. Intussen blijft Żagiel volop zijn 
activiteiten ontwikkelen, zijn commerciële partners ondersteunen en zijn cliënten bedienen. 
Door deze transactie kan Kredyt Bank zich concentreren op zijn kernactiviteit – diensten 
aanbieden via een geïntegreerd distributiemodel voor bankverzekering – zoals dat werd beslist 
in het strategisch plan van de KBC-groep. 
 
Aangezien deze transactie volledig binnen de groep verloopt, zal zij geen invloed hebben op de 
geconsolideerde IFRS-resultaten en de balans van KBC Groep NV. De voorgestelde 
verkoopprijs bedraagt 350 miljoen PLN. KPMG heeft daarover een fairness opinion gegeven. 
Als de externe desinvestering door KBC Bank meer zou opbrengen dan die 350 miljoen PLN 
dan zal Kredyt Bank daarvan de begunstigde zijn, na aftrek van de gebruikelijke belastingen en 
vergoedingen. Het risico voor Kredyt Bank is beperkt tot 10% van de voorgestelde verkoopprijs 
in het geval dat KBC Bank Żagiel aan een externe partij zou verkopen voor een prijs die lager is 
dan die voorgestelde verkoopprijs. 
 KBC Groep NV 

Havenlaan 2 - 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht: 
Directeur Communicatie Groep en 
Persdienst / woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 
Persdienst  
Tel 02 429 65 01 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 
 
 

De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur van Kredyt Bank en 
zal naar verwachting worden afgerond voor het einde van het jaar.  
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