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KBC rondt verkoop  
Life Settlement-portefeuille (VS) af 

 
 

Gisteren heeft KBC de verkoop afgerond van de Amerikaanse Life Settlement-portefeuille 
van KBC Financial Products aan bepaalde fondsen beheerd door vennootschappen van 
Fortress Investment Group LLC (NYSE: FIG), zoals aangekondigd op 10 november 2010.  
 

• KBC Insurance Derivatives is een gespecialiseerde bedrijfsactiviteit van KBC Financial Products 
die gevestigd is in New York. Dat KBC nu uit de life settlements-markt stapt, moet worden gezien 
in het licht van de strategische keuze van KBC om zijn merchantbankingactiviteit te heroriënteren. 
Als gevolg daarvan werden de life settlements-activiteiten niet langer beschouwd als een 
kernactiviteit. 

• De transactie verlaagt het risicoprofiel en de toekomstige volatiliteit van KBC maar heeft geen 
invloed op de Tier 1-ratio van KBC en is niet relevant voor de resultaten van de KBC-groep.  

• De voorbije maanden desinvesteerde KBC Financial Product zijn Japanse aandelenactiviteiten, 
zijn Amerikaanse reverse mortgage-activiteit, zijn op Azië gerichte dakfondsbeheersactiviteiten en 
zijn activiteiten in wereldwijde converteerbare obligaties en Aziatische aandelenderivaten.  

 
 
Luc Popelier, CEO Marktactiviteiten van de KBC-groep zegt het volgende over de transactie van 
gisteren:  ‘De verkoop die we gisteren hebben afgerond, past in de vernieuwde strategie van KBC om het 
risicoprofiel van de groep te verlagen en zich te concentreren op bankverzekeren op zijn kernmarkten. 
KBC Merchant Banking zal zich voortaan concentreren op het bedienen van belangrijke bedrijvencliënten 
op zijn thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa en internationaal actieve bedrijven die een 
natuurlijke band hebben met de thuismarkten van KBC.’  
 
 
Contactgegevens: 
 
- 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 
Tel 32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be 
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