Gezamenlijk persbericht


Brussel, Londen – 29 november 2010

KBC Groep NV en Peel Hunt ronden buy-out af
KBC Groep NV deelt mee dat ze de verkoop van haar dochter Peel Hunt aan een consortium van
personeel van Peel Hunt en een groep van externe beleggers, zoals aangekondigd op 29 juli 2010,
heeft afgerond. Het uiteindelijke bedrag van de transactie is 74 miljoen pond.
De KBC-groep zal zijn strategie nu toespitsen op bank-verzekeren voor particulieren, kmo’s en
midcapcliënten op zijn kernmarkten in België en Centraal- en Oost-Europa.

Luc Popelier, CEO Marktactiviteiten van de KBC-groep, zegt over de voltooiing van de buy-out het
volgende:
“Het afronden van deze transactie is weer een stap in de uitvoering van de strategie van KBC die gericht is
op zijn kernmarkten en -cliënten en op een verlaagd risicoprofiel voor de groep.
We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe eigenaars van Peel Hunt een nieuwe en stabiele omgeving voor de
onderneming zullen creëren die ten goede zal komen aan alle stakeholders. KBC zal een belangrijke speler
blijven op de effectenmarkten in België en Centraal- en Oost-Europa, met de ruimste mogelijkheden om
binnenlandse bedrijvencliënten toegang te bieden tot de kapitaalmarkten en kapitaalmarktproducten.”

Simon Hayes, CEO van Peel Hunt:
“Vandaag wordt een 21 jaar oud bedrijf herboren. We willen in het VK de toonaangevende adviseur en
broker voor kleine en middelgrote ondernemingen worden. Om dat te bereiken, bouwen we duurzame
relaties op met onze cliënten op basis van de kwaliteit van ons advies en onderzoek en een eersteklas
uitvoering.”

Steven Fine, gedelegeerd bestuurder van Peel Hunt:
“Wij zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe onafhankelijke status het beste kader vormt om onze cliënten het
meest doeltreffend te kunnen bedienen. We zijn vol verwachtingen over de kansen die voor ons liggen en
we kijken ernaar uit voort te bouwen op een nu al sterke activiteit.”
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Contactgegevens:
KBC-groep:
- 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
Peel Hunt :
- Steven Fine en Simon Hayes
Tel.: +44 20 7418 8900
Pelham Bell Pottinger:
- Olly Scott, oscott@pelhambellpottinger.co.uk
- Charlotte Offredi, coffredi@pelhambellpottinger.co.uk
Tel.: +44 20 7861 323

Noot voor de redacties
Peel Hunt (www.peelhunt.com )
Peel Hunt werd opgericht in 1989 door Charles Peel en Christopher Holdsworth-Hunt en werd in februari 2000
genoteerd op de Londense AIM. In 2001 werd het overgenomen door KBC Bankverzekeringsholding NV en werd
het omgedoopt tot KBC Peel Hunt.
De belangrijkste activiteiten zijn advies aan bedrijven, research, institutionele verkoop en market making. De
bedrijvencliënten van Peel Hunt gaan van bedrijven uit de FTSE 250 tot de AIM. Het heeft een van de grootste
tradingcellen in het VK en is marktmaker in meer dan 2 000 aandelen. Analisten van de onderneming zorgen voor
waarderingen en voorspellingen, leveren schriftelijk onderzoek over meer dan 240 bedrijven en zijn gespecialiseerd
per sector.
KBC Groep NV (www.kbc.com)
KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België en Centraal- en OostEuropa. 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’).
De persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com. Volg KBC via Twitter op www.twitter.com/kbc_group
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