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Persbericht        
 

Brussel, 18 november 2010  
 

Wijziging in het Directiecomité van KBC Groep NV 
 

 
Op 15 november 2010 is Etienne Verwilghen, CEO van de Divisie Europese Private Banking, met 
pensioen gegaan en heeft hij zijn functies als lid van het Directiecomité van de KBC-groep en als 
gedelegeerd bestuurder van KBC Groep NV neergelegd. Gezien de verkoop van KBL European Private 
Bankers aan de Hinduja Group zal de heer Verwilghen niet worden vervangen in de Directiecomité van 
KBC Groep. Dat zal dus voortaan uit zeven leden bestaan. 
 
Etienne Verwilghen is afgestudeerd als burgerlijk ingenieur (Université catholique de Louvain) en 
behaalde een MBA aan de universiteit van Chicago. Hij begon zijn loopbaan bij Generale Bank en kwam 
in 1983 in dienst bij KBC als hoofd van de dealingroom bij KBL epb. In 1986 kwam hij aan het hoofd van 
de KBL epb-dochteronderneming in Hongkong. In 1987 werd hij benoemd tot lid van het Directiecomité 
van KBL epb en sinds 2002 was hij CEO. In 2005 werd hij ook lid van het Directiecomité van KBC Groep 
NV, vanaf 2006 als CEO van de Divisie Europese Private Banking.  
 
KBC Groep wenst de heer Verwilghen oprecht te danken voor zijn jarenlange toewijding en voor zijn 
bijdrage aan de ontwikkeling van de KBC-groep. 
 
Naar aanleiding van zijn pensioen is de heer Verwilghen ook afgetreden als CEO en voorzitter van het 
Directiecomité van KBL European Private Bankers S.A. Hij wordt opgevolgd door de heer Jacques Peters. 
Die opvolging werd binnen de groep al een hele tijd voorbereid en past in de strategie van KBL European 
Private Bankers S.A. Ze krijgt de steun van alle aandeelhouders, zowel van de KBC-groep als van de 
Hinduja Group. 
 
Jacques Peters is een Luxemburger die al zijn hele loopbaan in de privatebankingsector werkt. Hij is 
afgestudeerd als sales engineer aan de Ecole de Commerce Solvay (ULB). Hij startte zijn loopbaan in 
1987 bij DL Associates (Puilaetco Groep) in Luxemburg en werd in 1995 benoemd tot bestuurder en 
vervolgens beherend vennoot van Puilaetco Bank in Brussel. In 2004 werd hij gedelegeerd bestuurder en 
voorzitter van het Directiecomité van Puilaetco Private Bankers S.A. Toen deze Belgische 
vermogensbank toetrad tot de KBL-groep, werd hij in 2005 gedelegeerd bestuurder van KBL European 
Private Bankers S.A. Daar werkte hij meer dan vijf jaar aan de zijde van Etienne Verwilghen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep 
Tel 32 2 429 40 51 E-mail wim.allegaert@kbc.be 
 
Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV 
Tel 32 2 429 85 45  E-mail pressofficekbc@kbc.be 
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