Persbericht
Brussel, 5 oktober 2011 – na beurstijd

KBC brengt openbaar bod uit op DZI Insurance
(Bulgarije)
KBC Verzekeringen zal een openbaar bod uitbrengen op zijn Bulgaarse
verzekeringsdochter DZI. KBC Verzekeringen heeft momenteel een belang van 90,35% in
DZI. De biedprijs werd vastgelegd op 71 BGN per aandeel, wat het maximale totale
transactiebedrag op 26,5 miljoen BGN (ongeveer 13,5 miljoen EUR) brengt.
Naar alle verwachting zal het bod starten in het vierde kwartaal van 2011 en begin 2012 aflopen.
Meer informatie over het bod (prospectus, acceptatieprocedure enz.) zal ter beschikking gesteld
worden op de website van de Bulgaarse Commissie voor Financieel Toezicht.
De transactie heeft geen wezenlijke invloed op de kapitaal- en solvabiliteitspositie van KBC en
sluit aan bij de ambitie van KBC om de implementatie van zijn bankverzekeringsmodel in
Bulgarije voort te zetten en tegelijkertijd de corporate governance te verhogen en de
aandeelhoudersstructuur van DZI te optimaliseren.
De Europese Commissie heeft KBC de toestemming voor dit bod gegeven, dat wel nog door de
Bulgaarse regelgevende autoriteiten moet worden goedgekeurd.
Over DZI:
DZI Insurance werd in 1946 opgericht als staatsverzekeraar. DZI Insurance is in Bulgarije een gevestigde,
gerespecteerde en algemeen erkende merknaam (een waar begrip) in verzekeringen. Door zijn jarenlange
aanwezigheid en expertise heeft DZI een sterke positie opgebouwd in zowel algemene verzekeringen als
levensverzekeringen. De strategie van DZI inzake levensverzekeringen en schadeverzekeringen is in het
bijzonder gericht op particulieren. Het bedrijf biedt een volledig gamma aan van verzekeringen die het
ontwikkelt met het oog op de specifieke behoeften van elke cliënt. Met 21 hoofdagentschappen, 32
agentschappen en 73 kantoren is DZI uitstekend in het hele land vertegenwoordigd. Sinds 2007 maakt het
deel uit van de KBC-groep.
Meer info: www.dzi.bg
Over KBC:
KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn Belgische en Centraal- en OostEuropese thuismarkten. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa.
De groep stelt ongeveer 53 000 vte’s tewerk en bedient ongeveer 12 miljoen cliënten, voornamelijk
particulieren, kmo’s en lokale midcaps. KBC Groep NV is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels
(tickersymbool ‘KBC’).
Meer info: www.kbc.com
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