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Tokio, Brussel, 19 maart 2010 

 
BNP Paribas neemt personeel in dienst van cash 

equity-activiteiten van KBC Securities Japan 
 
 
BNP Paribas neemt vanaf 1 april 2010 een groot aantal van de researchanalisten, verkopers en 
traders in dienst die momenteel tewerkgesteld zijn in de Japanse aandelenactiviteiten van KBC 
Securities Japan, het kantoor van KBC Financial Products UK Ltd in Tokio.  
  
Luc Popelier, CEO van de Divisie Merchantbanking van de KBC-groep, verklaart: “Het is nooit 
makkelijk om waardevolle medewerkers te laten vertrekken. Ik ben tevreden dat de competentie 
en expertise van het personeel van KBC Securities Japan naar waarde wordt geschat. Ik ben 
ervan overtuigd dat een belangrijk deel van dit team nu met BNP Paribas opnieuw een sterke 
werkgever heeft gevonden, die ervoor kan zorgen dat de marktkennis die ze met de jaren 
hebben opgebouwd toegankelijk blijft zodat cliënten en zakenpartners er nuttig gebruik van 
kunnen blijven maken.”  
 
Voor BNP Paribas is met de komst van het KBC-personeel de laatste ontbrekende schakel 
gevonden om een ruim aandelen- en aandelenderivatenplatform te kunnen uitbouwen in Japan. 
Het zal een stevig platform vervolledigen dat regelmatig goed is voor een belangrijk 
marktaandeel van het handelsvolume op de beurzen van Tokio en Osaka, een marktaandeel 
van meer dan 20% heeft in OTC-derivaten, zoals Nikkei 225 Options, en een erkende 
competentie bezit op het vlak van gestructureerde producten. De geavanceerde 
uitvoeringsinfrastructuur van BNP Paribas omvat het interne verrekeningssysteem BIX (BNP 
Paribas Internal eXchange) dat “internal crossing” hanteert waardoor prijsverbetering mogelijk 
wordt door een transparante verrekening via ToSTNeT (Tokyo Stock Exchange Trading 
NeTwork). 
.  
Deze rekrutering van gespecialiseerd personeel is voor BNP Paribas ook van belang om zijn 
cliënten een volledig pan-Aziatisch aandelenproduct te kunnen aanbieden. De nieuwe teams 
zullen volledig worden geïntegreerd in de Asia-Pacific-structuur van BNP Paribas en zullen de 
bank helpen met het inzetten van een hybride model. Daarbij zullen ze zich niet enkel 
concentreren op het ontwikkelen van marktideeën door onderzoek maar willen ze op het vlak 
van risicobeheer ook een betrouwbare raadgever zijn.  
 
Pierre Rousseau, Global Head of Equities and Commodities Derivatives, Asia Pacific, van BNP 
Paribas reageert: "Ik ben verheugd dat we het KBC Securities Japan-personeel bij BNP Paribas 
mogen verwelkomen. We vervolledigen daarmee niet alleen onze organisatie in Japan maar 
verbeteren ook de producten en diensten die we aan al onze cliënten in Japan, Azië en over de 
hele wereld aanbieden.”  
 
Op 18 november 2009 maakte KBC Groep NV haar nieuw strategisch plan bekend en 
verduidelijkte ze de richting die KBC de komende jaren wil uitgaan. De KBC-groep zal zich 
hoofdzakelijk richten op particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps op zijn 
kernmarkten in België en Centraal- en Oost-Europa. De makelaarsactiviteiten van KBC 
Financial Products met betrekking tot Japanse aandelen werden beschouwd als niet-
kernactiviteiten in de aangepaste strategie voor de KBC-groep en kwamen bijgevolg in 
aanmerking voor desinvestering. 
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De activiteiten van KBC Securities Japan zullen in de komende maanden worden afgewikkeld. 
De cliënten en andere betrokken partijen zullen binnenkort meer informatie krijgen, of hebben 
die al gehad, over de geplande stopzetting van die activiteiten. Een deel van het personeel zal 
bij het bedrijf blijven om een ordelijke afwikkeling en overgang te verzekeren. 
  
 
 
Over BNP Paribas:  
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is een van de zes sterkste banken ter wereld volgens Standard & 
Poor's* en de grootste bank in de eurozone op basis van deposito’s. BNP Paribas is aanwezig in meer dan 
80 landen en telt meer dan 200 000 medewerkers, waarvan 160 000 in Europa. Daarmee is de groep een 
leidende Europese financiële dienstverlener van wereldformaat. De groep bekleedt belangrijke posities in 
drie kernactiviteiten: Retail Banking, Investment Solutions en Corporate & Investment Banking. Voor Retail 
Banking heeft de groep vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. BNP Paribas rolt zijn 
geïntegreerde model uit in het hele Europees-Mediterrane gebied en kan bogen op een uitgebreid netwerk 
in de Verenigde Staten. BNP Paribas Personal Finance is de marktleider in consumentenkredieten in 
Europa. Ook in zijn activiteiten Corporate & Investment Banking en Investment Solutions bekleedt BNP 
Paribas topposities in Europa en heeft de groep sterke en snel groeiende activiteiten in Azië.  
 
* Binnen zijn groep van gelijken 
  
 
Over de KBC-groep:  
KBC (www.kbc.com), heeft zijn hoofdkantoor in Brussel (België) en is een van de vooraanstaande 
financiële groepen in Europa. Het is een multikanaalbank-verzekeraar met geografische focus op Europa 
die hoofdzakelijk particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps bedient. KBC levert 
daarnaast ook diensten aan bedrijvencliënten en houdt zich selectief bezig met marktactiviteiten. De groep 
bekleedt belangrijke, zelfs leidende posities op zijn thuismarkten, België en Centraal- en Oost-Europa, en 
is aanwezig in een aantal andere landen en regio’s verspreid over de wereld. Eind 2009 telde KBC 54 000 
medewerkers. KBC is een van de grootste Belgische bedrijven en is genoteerd aan NYSE Euronext 
Brussel (tickersymbool ‘KBC’). 
KBC Securities Japan is een Japanse makelaar voor aandelen en aan aandelen gekoppelde producten en 
heeft zich gepositioneerd als een marktspecialist in onafhankelijk onderzoek naar Japanse aandelen, in de 
eerste plaats gericht op kleine en middelgrote ondernemingen.  
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht neemt u contact op met: 
 

- KBC-Persdienst: 
Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerder KBC-groep, 
+32 2 429 85 45, pressofficekbc@kbc.be  
 

- BNP Paribas Press Office 
De heer Daniel Boyd, Head of Communications Japan, +81 6377 2355 
daniel.boyd@japan.bnpparibas.com  
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