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KBC Bank NV neemt het uitstaande belang van 
49,54% in ČSOB Slovakia over van ČSOB Group 
(Tsjechië) en wordt zo voor 100% eigenaar van 

ČSOB Slovakia 
 

Als onderdeel van het intern stroomlijnen van de organisatie heeft KBC Bank NV vandaag de 
overname afgerond van een belang van 49,54% in ČSOB Slovakia van ČSOB Group Czech 
Republic (ČSOB Bank, ČSOB Leasing en ČSOB Factoring) voor een totaal bedrag van 484 
miljoen euro.  

Met deze transactie wordt KBC Bank NV voor 100% eigenaar van ČSOB Slovakia, na een 
proces dat begon in 2009 met de fusie van ČSOB Slovakia en Istrobanka. Sinds januari 2008 
wordt ČSOB Slovakia volledig en rechtstreeks geconsolideerd in de jaarrekening van KBC 
Bank NV. Overeenkomstig de Tsjechische handelswet heeft een externe schatter een 
onafhankelijke raming gemaakt van het belang. 

Deze transactie heeft geen invloed op de financiële positie van de KBC-groep op 
geconsolideerde basis. 

 

Korte historiek 

ČSOB Slovakia werd opgericht als een filiaal van het in Praag gevestigde ČSOB. In januari 2008 werd 
ČSOB Bank opgesplitst in twee afzonderlijke juridische entiteiten - ČSOB Czech Republic en ČSOB 
Slovakia.  

Op 1 juli 2009 werden ČSOB Slovakia en Istrobanka, dat in juli 2008 werd overgenomen door KBC 
Bank NV, samengevoegd tot één juridische entiteit, ČSOB Slovakia. Na die fusie bezat KBC Bank NV 
50,46% van ČSOB Slovakia en was de resterende 49,54% (inclusief de minderheidsbelangen van 
respectievelijk 1,66% en 1,20% van ČSOB Leasing en ČSOB Factoring) in handen van ČSOB Group 
Czech Republic. 

Sinds 1 januari 2008 is ČSOB Slovakia niet geconsolideerd in de jaarekening van ČSOB Czech 
Republic, omdat de stemrechten in ČSOB Slovakia sindsdien voor 100% in handen zijn van KBC 
Bank NV. 

De overname van het 49,54%-belang in ČSOB Slovakia door KBC Bank NV vereenvoudigt de 
aandeelhoudersstructuur van ČSOB Slovakia, want op basis daarvan bezit KBC Bank NV 100% van 
het uitstaande aandelenkapitaal van ČSOB Slovakia. 

 

Contactgegevens 

 Luc Cool, directeur Investor Relations,KBC-groep, tel. + 32 2 429 40 51 – 
investor.relations@kbc.com  

 Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV,  
 tel. + 32 2 429 85 45 – pressofficekbc@kbc.be  
 
De informatie hierin vervat is niet voor bekendmaking of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar 
de Verenigde Staten van Amerika. De documenten vormen geen aanbod van effecten te koop in de Verenigde 
Staten, noch mogen de effecten aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of een 
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vrijstelling van registratie volgens de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en de regels en.regelgevingen 
daaronder.  


