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KBC Groep geeft vandaag tijdens de Investor Lunch 
een update van haar strategie 

 
Tijdens de Investor Lunch van KBC Groep NV vandaag in London gaven CEO Jan Vanhevel en CFO Luc 
Philips woord en uitleg bij de actuele stand van zaken van de implementatie van de nieuwe strategie (die 
werd aangekondigd op 18 november 2009) en de kapitaalplanning. 
 
Jan Vanhevel vat de positie van de groep en de recente ontwikkelingen als volgt samen: “De afgelopen 
zes maanden hebben we goede vooruitgang geboekt. We hebben de verkoop van KBL epb, onze 
internationale privatebankingdivisie, afgerond en we hebben een beslissing over KBC Private Equity 
genomen. We zijn de internationale kredietportefeuille van Merchantbanking aan het afbouwen en 
bekijken voor deelportefeuilles de mogelijkheid om activa te verkopen. We gaan door met het afwikkelen 
van in het verleden gevormde (‘legacy’) tradingposities en hebben duidelijk vooruitgang geboekt bij de 
verkoop van andere kapitaalmarktactiviteiten die niet tot onze kernactiviteit behoren. De voorbereidingen 
voor de beursgang in Tsjechië van CSOB (minderheidsbelang) zijn goed opgeschoten en we blijven de 
marktomstandigheden nauwlettend in de gaten houden. Verder hebben we de stand-alonestrategie voor 
de Belgische activa (Centea en Fidea) uitgewerkt en de lancering van het desinvesteringsproces 
voorbereid. Intussen konden we ook stevige onderliggende resultaten voorleggen, waaruit de sterke 
fundamentals van onze groep blijken. We focussen op onze kernactiviteit als bank-verzekeraar  op onze 
thuismarkten (België, Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije en Bulgarije), en dat met een verlaagd 
risicoprofiel. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden maakt KBC zijn beloftes waar.” 

Luc Philips voegt eraan toe: “Ons desinvesteringsprogramma zit op schema. De kapitaalplanning blijft 
kloppen terwijl het uitvoeringsrisico afneemt. Ons kapitaalsoverschot vertegenwoordigt momenteel 20% 
van de kapitaalbehoefte. Zoals eerder meegedeeld bestond ons doel erin de risicogewogen activa in 
2008-2013 groepswijd met 39 miljard euro te verminderen (-25%), en dat voornamelijk door een reductie 
van de kapitaalmarktactiviteiten en de internationale kredietverlening aan bedrijven. Inclusief de 
desinvestering van KBL epb, zijn onze risicogewogen activa al gedaald met 17 miljard euro. Dat betekent 
dat we al 44% van onze doelstelling gerealiseerd hebben.” 
 
 
Wat KBC Private Equity betreft, werd de volgende mededeling gedaan: 
 
Als deel van haar nieuwe strategie maakte KBC Groep NV op 18 november 2009 haar intentie kenbaar 
om haar private equity-activiteiten stop te zetten. De afgelopen maanden werden verschillende opties voor 
KBC Private Equity onderzocht, waren er gesprekken met derde partijen en werden de voorstellen 
onderzocht. Maar in de huidige marktomstandigheden bleek de verkoop van KBC PE tegen een correcte 
en aanvaardbare prijs niet de beste waarde creërende optie voor alle betrokken stakeholders te zijn.  
 
Rekening houdend met de belangen van de cliënten, medewerkers en andere stakeholders kwam KBC tot 
het besluit dat het meer aandeelhouderswaarde kan creëren door de portefeuille van KBC Private Equity 
zelf te beheren.  



KBC nam dit besluit in overeenstemming met het strategisch plan dat in november 2009 werd 
overeengekomen met de Europese Commissie. Dat plan staat het KBC toe desinvesteringen te doen en 
activiteiten af te bouwen onder de best mogelijke omstandigheden.  
 
De presentatie van vandaag is beschikbaar op www.kbc.com. 
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KBC persberichten zijn beschikbaar op  www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar 
pressofficekbc@kbc.be        
      
Volg KBC via Twitter op www.twitter.com/kbc_group  
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