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Persbericht            
 

Brussel, Sidney – 2 november 2010 
 

 
KBC Groep NV heeft de verkoop van Secura NV 

aan QBE afgerond  
 

 
Vandaag heeft KBC de verkoop van herverzekeringsmaatschappij Secura NV aan QBE 
Insurance Group afgerond. Die verkoop werd aangekondigd op 5 juli 2010. De 
verkoopprijs bedraagt 267 miljoen euro plus de meerwaarden op de 
beleggingsportefeuille en de inkomsten voor 2010 tot de afronding. Met de transactie 
wordt 139 miljoen euro aan kapitaal vrijgemaakt, gebaseerd op een raming van de 
meerwaarden en de winsten van het jaar. 
 
Vanaf vandaag worden de garanties die KBC Verzekeringen NV als moedermaatschappij 
verstrekte aan Secura NV beëindigd. Voortaan worden nieuwe en vernieuwde 
verzekeringscontracten gegarandeerd door QBE International Holdings (UK) plc.  
 
Johan Thijs, CEO van divisie België van de KBC-groep, zei het volgende over de 
overeenkomst: ‘We zijn verheugd de afronding van deze transactie te kunnen aankondigen. Het 
is een belangrijke stap in de implementatie van ons strategisch plan waarin we ons als groep 
concentreren op onze kernactiviteit als bank-verzekeraar op onze thuismarkten (België en 
Centraal- en Oost-Europa) en op een verdere verlaging van ons risicoprofiel. We zijn ervan 
overtuigd dat QBE de ideale partner is om Secura te helpen bij de verdere ontwikkeling van zijn 
merk, dat nu al een sterke reputatie heeft.’ 
 
Steven Burns, CEO van QBE European Operations: ‘Secura biedt zeer veel toegevoegde 
waarde voor zowel onze herverzekeringscapaciteit als onze aanwezigheid in Europa. De 
maatschappij is erg complementair met onze bestaande herverzekeringsactiviteiten. We zien er 
als nieuwe eigenaars naar uit om Secura verder te laten groeien.’  
 
 
 
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 
 

 
QBE 
 

• Investor.relations@qbe.com 
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Noot voor de redactie: 
 
Over Secura NV (www.secura-re.com) 
 
Secura is een gespecialiseerde Europese herverzekeraar van schade- en levensverzekeringen. 
Het bedrijf werd opgericht in 1945. Het functioneert als een zelfstandige entiteit binnen de KBC-
groep en heeft aanhoudend gezonde bedrijfsresultaten neergezet. In 2009 bedroegen de 
premie-inkomsten 218 miljoen euro dankzij een breed gespreide en Europese portefeuille, 
voornamelijk gericht op de Benelux en Frankrijk. Eind 2009 droeg Secura 28,6 miljoen euro bij 
tot de geconsolideerde nettowinst van de KBC-groep. Secura is gevestigd in Brussel (België) en 
heeft 86 mensen in dienst. 
 
Over QBE (www.QBE.com - http://twitter.com.QBEeo) 
 
QBE behoort tot de 25 grootste verzekerings- en herverzekeringsgroepen ter wereld. Het heeft 
kantoren in 50 landen en meer dan 13 500 personeelsleden. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Sydney, Australië. De groep is genoteerd aan de beurs van Australië, realiseerde in 2009 een 
bruto premie-incasso van EUR 8,1 miljard en kreeg een A+-rating van Standard & Poor’s.  
 
 
Over KBC Groep NV (www.kbc.com - www.twitter.com/kbc_group)  
 
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’). 
Voor deze transactie werd KBC geadviseerd door Willis Capital Markets & Advisory (financieel 
adviseur) en door Baker & McKenzie (juridisch adviseur). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

KBC Groep NV 
Havenlaan 2 - 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht: 
directeur Communicatie Groep en 
Persdienst / woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 
Persdienst  
Tel. 02 429 65 01 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.b 
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