
Persbericht        
 
 

Brussel, Riga, Kiev, 7 juli 2010 

 
Management buy-out voor KBC Securities Baltic 

Investment Company 
 
KBC Securities sloot een management-buy-outtransactie voor haar Letse dochter KBC Securities 
Baltic Investment Company (KBCS BIC) af met het management Andrei Zadornov en Kirill 
Jurzditsky. De heren Zadornov en Jurzditsky zullen zich ten volle blijven inzetten voor de groei 
van de business zoals zij dat de afgelopen jaren gedaan hebben. 
De 41 medewerkers van KBCS BIC en haar dochters zullen bij het bedrijf tewerkgesteld blijven. De 
cliënten kunnen blijven vertrouwen op de professionele dienstverlening die ze gewoon waren in 
het verleden en zullen geen hinder ondervinden van de management buy-out. 
De invloed van de management buy-out op de winst en het kapitaal van KBC Groep is 
verwaarloosbaar. 
 
In 2007 verwierf KBC Securities (de beursvennootschap van KBC Groep) een deelneming van 51% in de 
Letse corporate-financespecialist Baltic Investment Company, later herdoopt tot KBC Securities Baltic 
Investment Company (KBCS BIC). 
 
Baltic Investment Company werd in 1999 opgericht in Riga (Letland) en stelt momenteel 41 mensen 
tewerk in zijn drie kantoren in Kiev, Riga en Moskou. KBCS BIC behoort tot de leidende corporate-
financeboetieks in de Baltische staten, Rusland en Oekraïne. De activiteitenportefeuille is gelijkwaardig 
verdeeld over de verschillende regio’s waarin de onderneming actief is. KBCS BIC richt zich op midcaps 
en is een sterke speler in de sectoren financiële dienstverlening, consumentengoederen & retail, energie, 
TMT (technologie, media, telecom) en metaal & mijnbouw. De laatste jaren heeft KBCS BIC zich 
gediversifieerd in brokeractiviteiten in Oekraïne, waar het zich opwerkte tot een van de belangrijkste 
aanbieders van professionele dienstverlening aan institutionele en retailcliënten. 
 
 
Over KBC Securities: www.kbcsecurities.com 
KBC Securities is het beurshuis van de KBC-groep. Het is wereldwijd actief, in West-, Centraal- en Oost-
Europa. Het bedient zowel de institutionele als de retailmarkt.  
 
KBC Securities biedt strategisch en financieel advies aan, alsook oplossingen voor het aantrekken van 
kapitaal en bedrijfsfinanciering voor zowel niet-beursgenoteerde als beursgenoteerde bedrijven. Eveneens 
verleent zij haar cliënten brokerage-, settlement-, clearing- en custodydiensten. KBC Securities is 
gespecialiseerd in cash equities, aandelenderivaten en converteerbare obligaties. De diensten m.b.t. 
effecten omvatten equity research, brokerage, sales en trading, market making en corporate finance.  
 
Voor retailcliënten biedt KBC Securities orderuitvoering en portefeuillebeheer aan via lokale 
tradingplatforms. 



 
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. 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’). 
 
 
Contactgegevens: 
 
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep 
Tel. 32 2 429 50 51 investor.relations@kbc.com 
 
Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC-groep 
Tel. 32 2 429 85 45, pressofficekbc@kbc.be 
 
 
 
 
 

Persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com of u kunt ze aanvragen door een e-mail te 
sturen naar pressofficekbc@kbc.be        
      
Volg KBC via Twitter op www.twitter.com/kbc_group 
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