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Brussel, New York – 22 november 2010

KBC-groep rondt verkoop van KBC Business Capital aan
PNC Financial Services Group af
De KBC-groep heeft vandaag de verkoop van KBC Business Capital, zijn Britse divisie
gespecialiseerd in asset-based lending (ABL), aan een volle dochtermaatschappij van PNC
Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC) afgerond. De transactie, die werd aangekondigd
op 27 september 2010, biedt een positief maar geen materieel effect op de kapitaalvrijgave,
en heeft geen invloed op de Tier 1-ratio van KBC.
KBC Business Capital biedt ‘asset-based lending’-oplossingen aan Britse bedrijven uit een brede waaier van
sectoren. Het bedrijf heeft 21 medewerkers die werken vanuit Haywards Heath en Londen, en vier kantoren
verspreid over het Verenigd Koninkrijk.
PNC is in de VS een van de grootste instellingen op het vlak van gediversifieerde financiële diensten en is een
toonaangevende aanbieder van asset-based lending met per 30 september 2010 260 miljard dollar aan activa.
Luc Popelier, CEO Marktactiviteiten van de KBC-groep toonde zich tevreden met de transactie van
vandaag: “Met deze desinvestering versterken we de focus van KBC op zijn kernmarkten voor en knowhow
inzake bankverzekeren. Ik ben ervan overtuigd dat het team van KBC Business Capital onder de nieuwe vlag
zijn kennis van de markt en zijn expertise die het gedurende jaren heeft opgebouwd, zal kunnen vergroten ten
gunste van zijn cliënten en bedrijfspartners in het VK.”

Geen kernactiviteit voor KBC
Op 18 november 2009 maakte KBC zijn nieuwe strategie bekend die zich concentreert op zijn kernactiviteit als
bank-verzekeraar op zijn thuismarkten (België en Centraal- en Oost-Europa). Als deel van die
strategieherziening besliste KBC om zijn ‘asset-based lending’-activiteiten stop te zetten.
KBC Business Capital is voor Britse bedrijven een gevestigde waarde in asset based lending. Ondanks de
wereldwijde financiële en economische crisis die kort na de lancering van KBC Business Capital uitbrak, heeft
het zich ontwikkeld tot een winstgevend bedrijf, met verbintenissen ten opzichte van cliënten voor meer dan
300 miljoen pond, en heeft het geen kredietverliezen opgelopen. Maar de activiteiten pasten niet meer in
KBC’s kernstrategie en bijgevolg kwamen ze in aanmerking voor desinvestering.
De transactie biedt een positief maar geen materieel effect op de kapitaalvrijgave, en heeft geen invloed op de
Tier 1-ratio van KBC.
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Noot voor de redactie
Over KBC Business Capital (www.assetbasedlendinguk.com)
KBC Business Capital is een onderdeel van KBC Merchantbanking en is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het verleent
asset based lending aan Britse bedrijven uit uiteenlopende sectoren met financieringsbehoeften vanaf 2 miljoen pond (ca.
2,35 miljoen euro). Het opereert voornamelijk vanuit Haywards Heath en Londen, maar heeft ook ervaren medewerkers in
Birmingham, Manchester, Leeds en Cambridge. KBC Business Capital heeft 21 mensen in dienst.
Over PNC (www.pnc.com)
PNC Financial Services Group, Inc. is in de VS een van de grootste instellingen die gediversifieerde financiële diensten
aanbieden. PNC bedient zowel particulieren als bedrijven. Het aanbod omvat hypothecaire kredietverlening,
gespecialiseerde diensten voor grote ondernemingen en overheidsdiensten, corporate banking, vastgoedfinanciering,
asset based lending en vermogensbeheer.
Blijf op de hoogte over PNC via @PNCNews op Twitter.
Over KBC Groep NV (www.kbc.com)
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 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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