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Persbericht               

 
 
 
Brussel,  7 december 2010   

 
KBC verhoogt zijn belang in CIBank (Bulgarije) tot 100% 

 
 

Vandaag hebben KBC en mevrouw Tzvetelina Borislavova een overeenkomst ondertekend 
waardoor KBC het resterende belang van mevrouw Borislavova in de Bulgaarse CIBank 
verwerft. Mevrouw Borislavova oefende een putoptieovereenkomst uit die ze op 24 
september 2007 met KBC had afgesloten.  
 
KBC verhoogt daarmee zijn aandeel in zijn Bulgaarse bankdochter tot 100% en is nu de 
enige aandeelhouder van het bedrijf. De transactie heeft geen invloed op de kapitaalpositie 
van KBC. 
 
KBC wil onmiddellijk de procedure opstarten om het bedrijf van de Bulgaarse beurs te 
halen. 

 
Jan Vanhevel, CEO van KBC Groep NV: “Mevrouw Borislavova is altijd een erg loyale partner 
voor KBC geweest. We willen haar dan ook oprecht bedanken voor haar gewaardeerde bijdrage 
tot de ontwikkeling van CIBank, in het bijzonder in de moeilijke marktomstandigheden van de 
laatste twee jaar. Via CIBank en DZI Insurance is KBC de belangrijkste bank-verzekeraar in 
Bulgarije met een dicht netwerk voor de distributie van bank-, en verzekeringsproducten. Voor de 
KBC-groep is Bulgarije een van zijn strategisch belangrijke thuismarkten. Door enige 
aandeelhouder van CIBank te worden, bewijzen we dat we in Bulgarije geloven. We zijn ervan 
overtuigd dat CIBank samen met DZI Insurance het Bulgaarse potentieel op het vlak van 
bankverzekeren ten volle zal benutten en dat zal zowel de cliënten als de werknemers en alle 
andere stakeholders ten goede komen.” 
 
Mevrouw Tzvetelina Borislavova, voegt daaraan het volgende toe: “De samenwerking met KBC, 
een vooraanstaande en succesvolle bankverzekeringsgroep in Europa, bood CIBank heel wat 
nieuwe mogelijkheden. We konden gebruik maken van de kennis en knowhow die KBC als 
internationale groep heeft opgebouwd op het vlak van bankverzekeren. CIBank kreeg ook de 
nodige financiële en kapitaalondersteuning om haar aanwezigheid op de markt verder uit te 
breiden en om alle cliëntensegmenten te benaderen met een volledig gamma van financiële 
diensten. Aangezien KBC ook DZI Insurance in handen heeft, kon CIBank haar ruime nationale 
netwerk nog uitbreiden en dankzij een breder productaanbod ook toegang krijgen tot heel wat 
potentiële cliënten. Ik ben dankbaar en trots op onze samenwerking en onze realisaties in de 
afgelopen jaren en ik ben ervan overtuigd dat CIBank samen met DZI Insurance erin zal slagen 
van bankverzekeren op de Bulgaarse markt een blijvend succes te maken. Ik wens hen het 
allerbeste voor de toekomst.”  
 

  

http://www.kbc.com/�
http://www.twitter.com/kbc_group�


De persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com.                                                                                             2/2 
Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group  
 

 
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 
 
Noot voor de redacties 
 
Over CIBank 
 
Eind 2007 verwierf KBC een meerderheidsbelang in Economic and Investment Bank (vandaag CIBank). 
Tzvetelina Borislavova behield een minderheidsbelang in de bank en bleef partner van KBC in zijn 
Bulgaarse bankactiviteiten. Mevrouw Borislavova bleef voorzitster van de Raad van Bestuur en zorgde als 
minderheidsaandeelhouder van de bank voor continuïteit. 
 
CIBank is een van de belangrijkste commerciële banken in Bulgarije. Ze heeft een uitgebreid 
kantorennetwerk verspreid over het hele land, een moderne aanpak van bankzaken en een uitgebreid 
aanbod van producten en diensten voor particulieren, bedrijvencliënten en kmo’s. In 2007 werd CIBank 
onderdeel van de Belgische KBC-groep. De integratie in de structuur van KBC samen met DZI Insurance 
biedt de mogelijkheid tot een goed partnerschap tussen beide instellingen en een vernieuwende aanpak 
voor het aanbieden van bankverzekeringsproducten, die nieuw zijn voor de Bulgaarse markt. 
 
Over KBC Groep NV (www.kbc.com)   
 
KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op particulieren, kmo’s en midcapcliënten 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’). 
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