Persbericht
Gereglementeerde informatie*
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz1
13 januari 2009 (na beurstijd – 17u40)

Nieuwe benoeming in het
Directiecomité van KBC Groep NV
Zoals bepaald in de opvolgingsplanning voor de leden van het Directiecomité
die in 2005 al werd vastgelegd, heeft de heer Herman Agneessens, CFRO
(chief financial officer en chief risk officer) en lid van het Directiecomité van
KBC Groep NV de wens te kennen gegeven om bij de Algemene Vergadering
van 30 april 2009 zijn actieve loopbaan bij KBC te mogen beëindigen om met
pensioen te kunnen gaan. Hij zal op dat ogenblik 37 jaar dienst hebben,
waarvan 13 jaar als lid van het Directiecomité van KBC. Herman Agneessens
wordt opgevolgd door Luc Philips. Luc Philips heeft zijn hele loopbaan
binnen de KBC-groep opgebouwd, kent het bedrijf door en door en zal
derhalve de continuïteit maximaal verzekeren.
De Raad van Bestuur van KBC Groep NV is Herman zeer erkentelijk voor zijn inzet, - o.m.
als CFRO van KBC – in het belang van de succesvolle ontwikkeling van KBC tot een
belangrijke bankverzekeringsgroep. In zijn functie als CFRO maakte hij bovendien werk van
transparante en heldere financiële communicatie naar aandeelhouders en financieel
analisten.
Herman Agneessens, die in mei 60 jaar wordt, studeerde af als doctor in de rechten aan
de K.U.Leuven en begon zijn carrière bij de toenmalige Kredietbank in 1971. Hij werd
achtereenvolgens ingezet in het Midden-Oosten, Australië en de VS. In 1983 werd hij
benoemd tot vicevoorzitter en algemeen directeur van Kredietbank New York. Na 6 jaar
promoveerde hij tot algemeen directeur van het Directoraat Buitenland op de hoofdzetel
van Kredietbank in Brussel. In 1995 werd hij benoemd tot gedelegeerd bestuurder en lid
van het Directiecomité van de toenmalige Kredietbank en in 1998 (toen uit de fusie van
Kredietbank, CERA Bank en ABB Verzekeringen, KBC Bankverzekeringsholding ontstond)
gedelegeerd bestuurder van KBC Bank en lid van het Directiecomité van KBC
Bankverzekeringsholding. Tussen 1998 en 2003 was hij verantwoordelijk voor de
succesvolle uitbouw van de activiteiten in Centraal- en Oost-Europa. Sinds 2004 was hij
chief financial officer en chief risk officer en lid van het Directiecomité van KBC Groep.
Met goedkeuring van het Directiecomité en na advies van het Benoemingscomité
besliste de Raad van Bestuur van KBC Groep NV om Luc Philips met ingang van 1
mei 2009 aan te stellen tot lid van het Directiecomité en CFRO van de KBC-groep als
opvolger van Herman Agneessens.
Het Directiecomité van de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen) heeft KBC vandaag in kennis gesteld van zijn eensluidend advies
omtrent de benoeming van Luc Philips.
Luc Philips (°1951) behaalde het licentiaatsdiploma Handels- en Financiële
Wetenschappen aan het Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen in
Brussel. Hij trad in 1971 in dienst van de toenmalige Kredietbank en werkte eerst in de
Afdeling Kredieten en later in de Centrale Afdeling Buitenlandse Kredieten. In 1981 ging hij
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over naar de vestiging in New York, waarvan hij in 1987 de leiding kreeg als directeur. In
1991 keerde hij terug naar België als directeur van de Centrale Directie Bedrijven. In 1993
werd hij directeur van het Directoraat Bedrijven en Investmentbanking tot hij in 1997
benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité van de toenmalige
Kredietbank. In 1998, na de fusie van Kredietbank, CERA Bank en ABB Verzekeringen,
werd hij gedelegeerd bestuurder van KBC Bankverzekeringsholding en KBC Bank. In 2003
ruilde hij dat mandaat voor dat van gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité
van het toenmalige Almanij. In die hoedanigheid had hij als bestuurder ook zitting in de
Raad van Bestuur van KBC Bankverzekeringsholding, KBC Bank en KBC Verzekeringen.
Na de fusie van KBC Bankverzekeringsholding en Almanij in 2005 werd Luc Philips
voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Verzekeringen, ondervoorzitter van de Raad
van Bestuur van KBC Bank en bestuurder van KBC Groep, alsook voorzitter van de
auditcomités van KBC Bank en KBC Groep.

Een foto van Herman Agneessens en Luc Philips is te verkrijgen bij de persdienst van KBC
Groep NV (pressofficekbc@kbc.be)
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