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Daiwa Capital Markets en KBC Groep NV ronden 
verkoop van KBC’s activiteiten Global Convertible Bond 

en Asian Equity Derivatives af  
 
 
 

Vandaag rondde KBC Groep de verkoop af van zijn activiteiten Global Convertibles en 
Asian Equity Derivatives met Daiwa Capital Markets (in Japan ingeschreven als Daiwa 
Securities Capital Markets) voor een totaal bedrag van ongeveer 1.2 miljard USD1. Dat 
bedrag bestaat uit ongeveer 0,2 miljard USD voor personeel, IT-infrastructuur en andere 
activa (exclusief de tradingposities) en ongeveer 1 miljard USD voor de tradingposities. 
Door deze transactie kan KBC een totaal bedrag van 0,2 miljard USD aan kapitaal vrijmaken. 
Deze overname werd gezamenlijk aangekondigd op 5 juli. Ze biedt een stevige basis voor 
de groeiende derivatenactiviteiten van Daiwa en past ook binnen de vernieuwde strategie 
van KBC, die zich concentreert op de thuismarkten (in België en Centraal- en Oost-Europa) 
en op het verder verlagen van het risicoprofiel van de groep.  
 
Luc Popelier, CEO Marktactiviteiten van de KBC-groep, verklaart: ‘De verkoop die we vandaag hebben 
afgesloten, past in de vernieuwde strategie van KBC om de gestructureerde producten binnen KBC 
Financial Products af te bouwen en zich te concentreren op bankverzekeren in zijn kernmarkten. Door deze 
transactie kan KBC een totaal bedrag van 0,2 miljard USD aan kapitaal vrijmaken en het risicoprofiel van de 
groep verder verlagen.  
In de regio Asia Pacific zal KBC zich blijven toeleggen op corporate banking, inclusief kredietverlening, 
handelsfinanciering en treasury sales voor kerncliënten die verbonden zijn met de thuismarkten van KBC in 
Europa.’ 
 
Toshinao Matsushima, Head of Global Markets Division bij Daiwa verklaart: ‘De overname past in de 
plannen die Daiwa Capital Markets in november 2009 bekendmaakte om zijn wereldmarktactiviteiten, ook in 
derivaten, fors uit te breiden. Deze overname is een belangrijke stap in de uitvoering van die strategie. We 
willen de overgenomen activiteiten verder uitbouwen en integreren in onze bestaande derivatenactiviteiten. 
Op die manier zorgen we voor continuïteit en groeimogelijkheden voor onze cliënten en voor onze 150 
personeelsleden in de kantoren in Londen, New York en Hongkong.’ 
 
 
 
 
1 Het exacte bedrag wordt bepaald bij de afronding wanneer de activa worden overgedragen tegen de op dat ogenblik 
geldende marktwaarde.  
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Noot aan de redactie: 
 
Over KBC Global Convertibles en Asian Equity Derivatives  
De activiteiten Global Convertibles en Asian Equity Derivatives van KBC Financial Products zijn erkende 
marktspelers op het vlak van verkoop, handel en structureren van wereldwijde converteerbare obligaties en Aziatische 
aandelenderivaten. Ze hebben ongeveer 150 medewerkers in dienst, verspreid over de kantoren in Londen, New York 
en Hongkong. 
Het productengamma van Global Convertibles omvat een aanbod van diensten op de primaire en secundaire markt voor 
emittenten en beleggers in converteerbare obligaties op de Europese, Amerikaanse, Aziatische en Japanse markten. 
Het is een vooraanstaande marktmaker die meer dan 1 200 wereldwijde converteerbare obligaties uitgeeft.  
Asian Equity Derivatives treedt op als marktmaker voor op de beurs van Hongkong genoteerde warrants en geeft equity 
linked notes en opties uit gebaseerd op de aandelen van Aziatische bedrijven. Het is een van de drie belangrijkste 
emittenten van warrants op de beurs van Hongkong. 
 
Over Daiwa Capital Markets (www.daiwacm.com) 
Daiwa Capital Markets is de investmentbankingpoot en een volle dochteronderneming van Daiwa Securities Group. Het 
bekroonde bedrijf heeft wereldwijd meer dan 4 000 medewerkers in dienst en biedt geïntegreerde financiële diensten, 
zoals makelaardij, derivaten, het aantrekken van kapitaal, beursintroducties, fusies en overnames en andere creatieve 
financiële oplossingen aan cliënten in een netwerk van meer dan 20 kantoren in Azië, het Midden-Oosten, Europa, 
Noord-Amerika en Oceanië.  
In juni 2008 nam Daiwa de strategische beslissing om zijn platform voor gestructureerde producten te vergroten, om te 
beginnen op zijn thuismarkt Japan, en nu breidt het bedrijf zijn aanbod verder uit in heel Azië. Deze overname volgt op 
de aankondiging in november vorig jaar dat de Japanse zakenbank haar personeelsbestand in Azië wil verdubbelen. 
Daiwa is actief op de aandelen-, vastrentende , rente- en valuta- en de derivatenmarkten.  
 
Over Daiwa Securities Group (www.daiwa-grp.jp/english/)  
Daiwa Securities Group is een van de grootste makelaars- en bankgroepen in Japan en heeft wereldwijd ongeveer 16 
000 deskundige medewerkers in dienst die uitgebreide financiële diensten aanbieden, waaronder retailmakelaardij, 
zakenbankieren en vermogensbeheer. Daiwa Securities Group is sinds 1902 voortdurend actief geweest in de 
financiëledienstensector. Het is genoteerd op de beurs van Tokio. 
 
Over KBC Groep NV (www.kbc.com)   
KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa 
(Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije en Bulgarije). Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart 
van Europa. De groep stelt ongeveer 54 000 mensen tewerk en bedient 12 miljoen cliënten. KBC Groep NV is genoteerd 
aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’). 
De persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com. Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group  
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