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Gezamenlijk persbericht 
 
 
Brussel, Londen - 29 juli 2010 - voor beurstijd 
 

Buy-out voor KBC Peel Hunt 
 

KBC-groep zet focus op kernactiviteiten en lager risicoprofiel voort  
 
KBC-groep en KBC Peel Hunt hebben een overeenkomst bereikt over een buy-out van KBC Peel 
Hunt voor een totaal bedrag van 74 miljoen GBP.  
Het akkoord kreeg de steun van het personeel van KBC Peel Hunt en van een groep van externe 
investeerders. De beweegreden is de beslissing van KBC om zijn kernstrategie toe te spitsen op 
bankverzekeren voor particulieren, kmo’s en midcapcliënten op zijn kernmarkten (België en 
Centraal- en Oost-Europa). In die context werd KBC Peel Hunt niet langer beschouwd als een 
kernactiviteit van de KBC-groep. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de 
toezichthouder en zal waarschijnlijk worden afgerond in de komende maanden. 
 

• Het management van KBC Peel Hunt wil de groei van het bedrijf verderzetten en daarmee 
zorgen voor continuïteit voor het personeel, de klanten en andere stakeholders.   

 
• KBC Peel Hunt is een gerespecteerde speler op de Britse markt in advies voor 

bedrijfsfinanciering, research, sales trading, makelarij en market making voor mid- en small 
caps. Het bedrijf heeft zijn kantoren in Londen en heeft 136 mensen in dienst, die allemaal bij 
het bedrijf zullen blijven.  

 
• KBC Peel Hunt is een 100% dochtermaatschappij van de KBC-groep en werd niet langer als 

een kernactiviteit beschouwd in de nieuwe strategie die de KBC-groep eind 2009 
bekendmaakte. Volgens die strategie concentreert de groep zich op particulieren, kleine en 
middelgrote ondernemingen en midcaps op zijn kernmarkten in België en Centraal- en Oost-
Europa en op een lager risicoprofiel. 

 
• KBC zal een belangrijke speler blijven op de effectenmarkten in België en Centraal- en Oost-

Europa, met de ruimste mogelijkheden om binnenlandse bedrijvencliënten toegang te bieden 
tot de kapitaalmarkten en kapitaalmarktproducten. 

 
• De impact van de verkoop op het kapitaal van KBC is licht positief (ongeveer 13 miljoen 

euro) en de impact op de winst- en verliesrekening van KBC is niet relevant. 
 
Luc Popelier, CEO Marktactiviteiten van de KBC-groep, verklaart: ‘Ik ben blij dat we een gepaste en 
veelbelovende oplossing hebben gevonden voor KBC Peel Hunt. De overeenkomst die vandaag is 
bekendgemaakt, is een volgende stap in de uitvoering van de strategie van KBC die gericht is op zijn 
kernmarkten en -cliënten en op een verlaagd risicoprofiel. 
 
Tegelijk biedt deze overeenkomst KBC Peel Hunt een nieuwe en stabiele omgeving die ten goede zal 
komen aan alle stakeholders. We zijn ervan overtuigd dat het management van KBC Peel Hunt erin zal 
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slagen hun activiteit verder te ontwikkelen, de competenties en knowhow van het personeel naar waarde 
zal schatten en de dienstverlening aan de klanten op een uitstekend niveau zal houden.’ 
 
Simon Hayes, CEO van KBC Peel Hunt voegt daaraan toe: “Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor 
KBC Peel Hunt. Wij willen in de eerste plaats het beste voor onze klanten en ons personeel en we willen 
KBC Peel Hunt helpen zijn reeds sterke activiteit verder uit te bouwen. Het beste voor Peel Hunt is dat de 
belangen van personeel en klanten op één lijn worden gebracht. We hebben nu de juiste structuur om uit 
te groeien tot een toonaangevende onafhankelijke Britse makelaar voor mid- en smallcaps. Dit is de 
wedergeboorte van een 21 jaar oud bedrijf.’” 
 
Steven Fine, gedelegeerd bestuurder van KBC Peel Hunt, voegt daaraan toe: “Dit is een erg positieve 
volgende stap voor het bedrijf. Volgens ons onderscheidt KBC Peel Hunt zich op verschillende manieren 
van zijn concurrenten: wij concentreren ons maximaal op dienstverlening en advies met een toegevoegde 
waarde aan mid- en smallcaps; en we hebben een hoogst gewaardeerd onderzoeksteam en zijn bijzonder 
sterk in trading.”  
 
Neil Utley, een investeerder, zegt: “Wij zijn al lang klant bij KBC Peel Hunt en we erkennen dat we een 
financiëledienstverlener als deze graag ondersteunen. KBC Peel Hunt biedt zeer interessante 
vooruitzichten op basis van de uitmuntende dienstverlening aan zijn klanten en we kijken er enorm naar 
uit om samen te werken met het managementteam om de activiteit verder uit te bouwen.” 

Contactgegevens: 

KBC-groep: 
- Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep 
Tel 32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be 
 
- Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV 
Tel 32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be 
 
KBC Peel Hunt : 
- Steven Fine en Simon Hayes      +44 20 7418 8900 
       
Pelham Bell Pottinger: 
- James Henderson/Polly Fergusson/Zoe Pocock    +44 20 7861 3961 
 
Noot voor de redactie 
Over KBC Peel Hunt (www.kbcpeelhunt.com)  
Peel Hunt werd opgericht in 1989 door Charles Peel en Christopher Holdsworth-Hunt en werd in februari 
2000 genoteerd op de Londense AIM. In 2001 werd het overgenomen door KBC Bankverzekeringsholding 
NV en werd het omgedoopt tot KBC Peel Hunt. 
De belangrijkste afdelingen zijn research, corporate finance, verkoop, trading en market making. Peel 
Hunt heeft ongeveer 50 bedrijvencliënten van de FTSE250 tot AIM. Het heeft een van de grootste 
tradingdesks in het VK en is marktmaker in meer dan 1600 aandelen. Analisten zorgen voor 
waarderingen, vooruitzichten en ze leveren schriftelijk onderzoek over meer dan 240 bedrijven en zijn 
gespecialiseerd per sector. Het bedrijf is actief vanuit zijn kantoren in Londen en telt 136 medewerkers. 
 
Over KBC Groep NV (www.kbc.com) 
Volg KBC via Twitter op www.twitter.com/kbc_group 
KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België en Centraal- en 
Oost-Europa. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De 
KBC-groep stelt ongeveer 54 000 mensen tewerk en bedient 12 miljoen cliënten. 
KBC Groep NV is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’). 
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