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Nieuwe eigenaars voor KBC Securities in Servië
en Roemenië
KBC Securities blijft zich concentreren op de Centraal- en OostEuropese markt

KBC Securities heeft de desinvesteringen van zijn activiteiten in Servië en Roemenië
recent afgerond via management-buy-outtransacties met de lokale managementteams.
De invloed van de transacties op de winst en het kapitaal van KBC is, gezien de omvang
van de activiteiten, verwaarloosbaar.
KBC Securities is een volle dochtermaatschappij van de KBC Groep en de heroriëntering
van zijn geografische aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa stemt overeen met de
heroriëntering van de algemene strategie van de groep.
KBC Securities heeft nog steeds entiteiten in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije,
Polen en Bulgarije, waar het de volledige eigendom over heeft. De professionele
dienstverlening bestaat uit corporate finance, retail en institutionele brokerage.
Bovendien zal KBC Securities, via zijn volledig geïntegreerde centra in Brussel, Praag,
Boedapest, Warschau en Sofia en via ‘remote membership’ van lokale beurzen, aan
internationale tegenpartijen een volledig gamma van professionele dienstverlening op
vlak van brokerage en custody blijven bieden in de bredere Centraal- en Oost-Europese
regio (ook in Roemenië en Servië), waar het een van de grootste regionale spelers blijft.
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Noot voor de redactie:
Over KBC Securities (www.kbcsecurities.com)
KBC Securities is het beurshuis van de KBC-groep. Het biedt diensten aan cliënten via vier
bedrijfsactiviteiten:
1. Corporate finance
Deze diensten verwijzen naar het uitwerken, beheren en uitvoeren van:
• Aandelenkapitaalmarkttransacties: Beursintroducties, herplaatsingen, publieke of private
plaatsingen van aandelen, aandelengerelateerde beleggingsproducten, blokhandel via
versnelde bookbuilding, enz.

•

Fusies en overnames: investering en desinvestering van bedrijven, spin-offs, fusies, MBO’s,
MBI’s enz.

•

Financiële adviesverlening, zoals:

-

financieel advies aan bedrijven over overnames, desinvesteringen of bedrijfsstructurering
en -herstructurering;

-

expertiseverslagen over de waardering van een bedrijf of een financieel product of het
geven van een fairness opinion;

-

advies met betrekking tot de financiële structurering van het kapitaal, balansen of de
financiering van geplande transacties;

2. Institutionele sales en brokerage
De diensten aan institutionele cliënten omvatten de primaire en secundaire aandelenverkoop,
sales trading, brokerage, market making en equity research.
3. Securities services
Het Securities Services-team biedt cliënten de infrastructuur om wereldwijd brokerage en custody
uit te voeren. KBC Securities ontwikkelt oplossingen voor de specifieke behoeften van elke cliënt,
van snel groeiende bedrijven die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle dienstverlener of bedrijven
die hun volledige makelaars- en bewaringsactiviteiten willen uitbesteden tot bedrijven die hun
aanwezigheid op geselecteerde markten willen verhogen.
4. Retail brokerage
Voor retailcliënten biedt KBC Securities researchinformatie en de mogelijkheid om transacties uit
te voeren aan via een aantal (online) tradingplatforms.

Over KBC Groep NV (www.kbc.com)
KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België, Tsjechië, Slowakije,
Polen, Hongarije en Bulgarije. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van
Europa. De groep stelt ongeveer 53 000 voltijdse medewerkers tewerk en bedient circa 12 miljoen
cliënten. KBC Groep NV is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).
De persberichten van KBC zijn beschikbaar op kbc.com. Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group.
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