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Jan Huyghebaert treedt terug als voorzitter van
de Raad van Bestuur van KBC Groep en wordt
opgevolgd door Thomas Leysen
De heer Jan Huyghebaert heeft de wens te kennen gegeven om zijn mandaten als voorzitter van de
Raad van Bestuur van KBC Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen te kunnen beëindigen per 1
oktober 2011. Hij zal in april van dit jaar de leeftijd van 66 jaar bereiken en gedurende meer dan 26
jaar diverse voorzitterschappen hebben uitgeoefend in Kredietbank, Almanij en KBC Groep.

De leden van de Raad van Bestuur van KBC Groep wensen hun erkentelijkheid uit te drukken voor de
inspanningen die de heer Jan Huyghebaert jarenlang, soms in moeilijke omstandigheden, leverde bij het
totstandkomen en uitbouwen van de KBC-groep als belangrijke bankverzekeraar in België en CentraalEuropa.

Jan Huyghebaert (°1945) behaalde de graad van kandidaat in de Wijsbegeerte en Letteren aan de UFSIA
in Antwerpen en werd doctor in de Rechten aan de KU Leuven. Hij is gewezen attaché bij de diensten van
de Minister voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid Theo Lefèvre, gewezen adviseur bij het
kabinet van Eerste Minister Leo Tindemans en gewezen schepen van de Haven van Antwerpen. Van 1985
tot 1991 was hij voorzitter van het Directiecomité van de Kredietbank. In 1991 werd hij voorzitter van de
Raad van Bestuur en van het Beleidscomité van Almanij. In 2005, na de fusie van KBC
Bankverzekeringsholding en Almanij tot KBC Groep, werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van
Bestuur van die nieuwe KBC Groep.

Na zorgvuldig beraad besliste de unanieme Raad van Bestuur van KBC Groep, tijdens zijn
vergadering van 20 januari 2011, op voorstel van het benoemingscomité, om de heer Thomas
Leysen voor te dragen als bestuurder op de Algemene Vergadering van KBC Groep op 28 april, met
het oog op de opvolging van Jan Huyghebaert als voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC
Groep, KBC Bank en KBC Verzekeringen, vanaf 1 oktober 2011.

De benoeming van de heer Thomas Leysen zal formeel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).
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Jan Huyghebaert lichtte zijn beslissing als volgt toe : “Ik ben verheugd dat ik de fakkel kan doorgeven aan
Thomas Leysen. Ik ben ervan overtuigd dat de voltallige Raad van Bestuur, het directiecomité en alle
stakeholders zich rond de nieuwe voorzitter zullen scharen. Door zijn prestaties in het verleden, zijn brede
kennis van de economie en het maatschappelijk gebeuren, zijn internationale netwerk en zijn persoonlijke
uitstraling zal hij vorm kunnen geven aan de langetermijnstrategie van KBC Groep.”

Thomas Leysen (°1960) is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur bij Umicore. Thomas Leysen
werd Voorzitter van de Raad van Bestuur van Umicore in november 2008 nadat hij gedelegeerd
bestuurder van Umicore was sinds 2000. Hij is tevens voorzitter van Corelio, een Belgische mediagroep.
Hij is ook lid van de raad van bestuur van het onderzoekscentrum voor micro-elektronica IMEC, lid van de
Raad van toezicht van Bank Metzler, Duitsland, en lid van de raad van bestuur van de Compagnie
Maritime Belge (CMB), Etex Group en UCB. Het ligt in de bedoeling van de heer Leysen om deze laatste
bestuursmandaten geleidelijk aan af te bouwen teneinde zich volop te concentreren op zijn voorzitterschap
bij KBC, Umicore en Corelio.
Hij is voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) sinds april 2008. Dit mandaat loopt
af in april 2011.
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