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Nieuwe CEO bij K&H Bank (Hongarije) 

 
Brussel/Boedapest – Hendrik Scheerlinck, momenteel chief financial and risk 
officer en lid van het Directiecomité van ČSOB (de Tsjechische 
dochteronderneming van KBC Groep NV), zal aan de Raad van Bestuur van K&H 
worden voorgesteld als CEO van K&H Bank. Hij volgt er Marko Voljč op. Vanaf  
29 april 2010 wordt hij eveneens country CEO voor Hongarije.  
 
Marko Voljč, de huidige CEO van K&H Bank, wordt benoemd tot CEO van de 
divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland en lid van het Directiecomité van 
KBC Groep NV op de hoofdzetel van KBC in Brussel. Hij zal die functie opnemen 
vanaf 29 april 2010, na de algemene vergadering.  
 
Hendrik Scheerlinck studeerde af als licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Leuven en 
heeft ook een diploma in de Economie. Hij werkt voor de Kredietbank/KBC-groep sinds 1984: hij 
begon op de afdeling Buitenlandse Kredieten in Brussel en oefende verschillende functies uit in 
de Verenigde Staten (senior kredietadviseur in het kantoor in New York; regiodirecteur in 
Atlanta), Taiwan (manager van het vertegenwoordigingskantoor van Kredietbank in Taipei), en 
Duitsland (general manager van de activiteiten van KBC Bank in Duitsland). In 1999 werd hij 
directeur van KBC North America. In de tweede helft van 2006 kwam hij in dienst bij ČSOB als 
lid van het Directiecomité en chief financial and risk officer.  
 
Marko Voljč behaalde het diploma van licentiaat in de Economie van de universiteit van 
Ljubljana en Belgrado. Tussen 1976 en 1979 was hij hoofd van de analyseafdeling van de 
Nationale Bank van Slovenië. Van 1979 tot 1992 werkte hij voor de Wereldbank in Washington 
D.C. en Mexico City. In 1992 werd hij voorzitter en CEO van Nova Ljubljanska Banka in 
Slovenië. In 2004 werd hij directeur van het Directoraat Centraal-Europa op de hoofdzetel van 
KBC in Brussel. In die hoedanigheid zetelde hij in de raden van bestuur van de KBC-
bankdochters in Polen, Hongarije en Tsjechië. 
 
De benoeming van Hendrik Scheerlinck moet, zoals gebruikelijk, worden goedgekeurd door de 
Hongaarse toezichthouder.  
 
K&H Group is een van de belangrijkste financiële dienstverleners in Hongarije. De groep biedt 
zijn cliënten de mogelijkheid te kiezen voor bank- en verzekeringsproducten die aansluiten bij 
hun specifieke financiële behoeften. Het productengamma van de groep omvat de traditionele 
producten voor particulieren en bedrijven (rekeningbeheer, beleggingen, spaarproducten, 
kredieten, bankgaranties, bankkaartdiensten, bewaargeving, thesaurie, projectfinanciering, 
enz.), premium banking services, beheer van beleggingsfondsen, leasing, levensverzekeringen, 
schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen, ziekteverzekeringen en pensioenfondsen en 
effectenhandel. De K&H-groep biedt talrijke financiële diensten aan in zijn 242 retailkantoren 
verspreid over het hele land, en via 697 lokale verzekeringsagenten en 3 244 lokale 
vertegenwoordigers die bankproducten verkopen. 
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