
Persbericht         
Gereglementeerde informatie* 

 

25 maart 2010 (na beurstijd) 

Benoemingen in het Directiecomité van 

KBC Groep NV 
 
De Raad van Bestuur van de KBC-groep heeft vandaag beslist om John Hollows te 
benoemen tot chief risk officer van de KBC-groep vanaf 29 april 2010, na de Algemene 
Vergadering. Hij volgt Christian Defrancq op die sinds 1 september 2009 chief risk officer 
en lid van het Directiecomité van de KBC-groep was en die in juni vorig jaar meedeelde 
dat hij met pensioen wenste te gaan.  
 
De Raad van Bestuur besliste eveneens dat John Hollows, momenteel CEO van de 
divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland en lid van het Directiecomité van de KBC 
Groep NV, zal worden opgevolgd door Marko Voljč, de huidige CEO van K&H Bank en 
Country Manager voor Hongarije. De opvolger van Marko Voljč zal in de komende dagen 
worden aangeduid.  
 
De Raad van Bestuur van KBC Groep NV wil van de gelegenheid gebruikmaken om Chris 
Defrancq oprecht te danken voor zijn jarenlange toewijding aan de KBC-groep. 
 
Chris Defrancq wordt 60 in mei. Hij studeerde af als licentiaat in de Wiskunde aan de 
Rijksuniversiteit Gent en als licentiaat in de Actuariële Wetenschappen aan de KU Leuven. Hij 
kwam in 1998 in dienst bij KBC Verzekeringen NV en werd benoemd tot directeur Informatica 
en Organisatie. In mei 2006 werd hij chief operations officer van de divisie Gemeenschappelijke 
Diensten en Operaties van KBC Groep NV. 
 
Met de goedkeuring van het Directiecomité en op advies van het Benoemingscomité heeft de 
Raad van Bestuur van KBC Groep NV John Hollows aangeduid om Chris Defrancq op te 
volgen als chief risk officer van KBC Groep vanaf 29 april 2010. 
 
John Hollows studeerde af als licentiaat in de Rechten en de Economie aan de universiteit van 
Cambridge. Tussen 1978 en 1991 werkte hij voor het hoofdkantoor van Barclays Bank in 
Londen en vervolgens als country manager voor Barclays Bank in Taiwan van 1991 tot 1995. 
Hij kwam in 1996 in dienst bij KBC Bank als country manager van de activiteiten in Sjanghai en 
in 1999 werd hij directeur voor de regio Asia-Pacific, waar hij verantwoordelijk was voor tien 
filialen in zes landen. In 2003 werd hij benoemd tot CEO van K&H Bank en in mei 2006 werd hij 
algemeen directeur Bank van het Directoraat Centraal-Europa op de hoofdzetel van de KBC-
groep in Brussel. Op 1 september 2009 werd hij benoemd tot CEO van de divisie Centraal- en 
Oost-Europa en Rusland en lid van het Directiecomité van KBC Groep NV. 
 
Marko Voljc behaalde het diploma van licentiaat in de Economie aan de universiteit van 
Ljubljana en Belgrado. Tussen 1976 en 1979 was hij hoofd van de analyseafdeling van de 
Nationale Bank van Slovenië. Van 1979 tot 1992 werkte hij voor de Wereldbank in Washington 
D.C. en Mexico City. In 1992 werd hij voorzitter en CEO van Nova Ljubljanska Banka in 
Slovenië. In 2004 werd hij directeur van het Directoraat Centraal-Europa op de hoofdzetel van 
KBC in Brussel. In die hoedanigheid zetelde hij in de raden van bestuur van de KBC-
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bankdochters in Polen, Hongarije en Tsjechië. In mei 2006 werd hij benoemd tot CEO van K&H 
Bank en werd hij ook country manager voor Hongarije.  
 
De benoemingen van John Hollows en Marko Voljc werden goedgekeurd door de CBFA (de 
Belgische financiële toezichthouder). 


