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Gezamenlijk persbericht – Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie* 
 

Moskou, Brussel – 24 december 2012 

        

KBC verkoopt Absolut Bank aan de 

maatschappijen die de pensioenreserves van 

het Russische private pensioenfonds 

“BLAGOSOSTOYANIE” beheren 
 

Een nieuwe mijlpaal in het desinvesteringsprogramma van KBC Groep 
 

 KBC Groep NV heeft besloten zijn Russische bankdochter Absolut Bank te verkopen aan een 
groep van Russische bedrijven die de activa beheren van BLAGOSOSTOYANIE, het op een na 
grootste private pensioenfonds in Rusland. 

 Deze transactie – voor een totaalbedrag van 0,3 miljard euro en terugbetaling van de integrale 
KBC-funding die momenteel bij Absolut Bank geplaatst is voor een bedrag van 0,7 miljard euro – 
zal voor KBC ongeveer 0,3 miljard euro aan kapitaal vrijmaken, voornamelijk door het reduceren 
van de risicogewogen activa met 2 miljard euro. Daardoor zal de Tier 1-ratio van KBC met 
ongeveer 0,4% stijgen (pro forma berekend op basis van de toestand op 30 september 2012). De 
transactie zal geen noemenswaardige invloed hebben op de geconsolideerde resultaten van KBC 
in 2012. Bij de afronding van de transactie (2013) wordt een impact van circa -0,1 miljard euro op 
het geconsolideerde resultaat verwacht maar niet op het kapitaal. 

 De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder. In afwachting dat de 
transactie wordt afgerond, vermoedelijk in het tweede kwartaal van 2013, blijft Absolut Bank met 
de steun van KBC zijn activiteiten ontwikkelen. Absolut Bank is een gerenommeerd merk in het 
Russische financiële landschap. Daarom wordt er niet geraakt aan de naam, het personeel en het 
management.  

 De desinvestering van Absolut Bank vormt een nieuwe stap in de implementatie van de 
aangepaste strategie van de KBC-groep om zich te concentreren op particulieren, kleine en 
middelgrote ondernemingen in zijn kernmarkten België en Centraal- en Oost-Europa, en om de 
risicogewogen activa te verlagen. Daarom werd besloten Absolut Bank voor desinvestering aan te 
duiden, ondanks zijn expertise en zijn goed uitgebouwde aanwezigheid in de Russische markt.  

  

Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV, licht de transactie toe: “Deze transactie kan worden beschouwd 
als een volgende belangrijke stap in de uitvoering van de afspraak met de Europese Commissie om activa 
te desinvesteren die niet tot de kernactiviteiten of kernlanden van KBC behoren. Met een verminderd 
risicoprofiel blijft KBC in zijn kernmarkten focussen op zijn kernactiviteit als bank-verzekeraar. Uit de 
overname van Absolut Bank blijkt de waardering voor de ervaring en expertise van de bank en de nieuwe 
eigenaars bieden continuïteit voor personeel en cliënten.”  

 

Yuri Novozhilov, CEO van BLAGOSOSTOYANIE, is blij met de aankondiging:“Het private pensioenfonds 
BLAGOSOSTOYANIE ondersteunde het aanbod van de maatschappijen die zijn pensioenreserves 
beheren om activa van BLAGOSOSTOYANIE te beleggen in aandelen van Absolut Bank. Absolut Bank is 
een grote, degelijke kredietinstelling. Het bevindt zich in de top 45 qua nettovermogen. Het heeft een 
uitgebreid bankkantorennet en een goed functionerend platform op westerse leest. Wij zien het als een 
goede en veilige investering voor de pensioenfondsen van onze cliënten. BLAGOSOSTOYANIE zal 
Absolut Bank de nodige steun geven om zijn activiteiten te kunnen ontplooien.”  
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Nikolai Sidorov, CEO van Absolut Bank: “Eerst en vooral biedt de nieuwe aandeelhouder Absolut Bank 
nieuwe opportuniteiten. De goede reputatie en de langetermijnmiddelen van BLAGOSOSTOYANIE zullen 
een nieuw elan geven aan de ontwikkeling van Absolut Bank. Onze ervaring met change management in 
de afgelopen vijf jaar zal ons helpen om de cliënten, partners en werknemers van Absolut Bank tijdens de 
overgangsperiode zo duidelijk mogelijke toekomstperspectieven en zo groot mogelijke zekerheid te 
bieden. Ze zal ons ook helpen om onze diensten op hun hoge kwaliteitsniveau te houden. In de eerste 11 
maanden van 2012 behaalde Absolut Bank een winst van 1,6 miljard RUR. De solvabiliteitsratio voor het 
eerste halfjaar bedraagt 17,44% (RAS). Met de nieuwe aandeelhouder willen we de positieve ontwikkeling 
voortzetten en onze rendabiliteit verhogen.” 

 
Noot voor de redacties: 

Over het private pensioenfonds BLAGOSOSTOYANIE (www.npfb.ru)  

Het private pensioenfonds BLAGOSOSTOYANIE werd opgericht in 1996. BLAGOSOSTOYANIE is het op een na 
grootste private pensioenfonds van de Russische Federatie. Het biedt diensten aan op het vlak van private 
pensioenopbouw en de verplichte pensioenverzekering in 80 Russische regio’s. Het is gevestigd in Moskou. Het eigen 
vermogen bedraagt 6,5 miljard euro. Het heeft 2,9 miljoen cliënten. Dat aantal groeit gestaag, net als de 
pensioenspaartegoeden en reserves.  

Over KBC (www.kbc.com)  

KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en lokale midcapcliënten. Het concentreert 
zich op zijn thuismarkten in België en bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen (Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en 
Hongarije). In de rest van de wereld is de groep selectief aanwezig in bepaalde landen en regio’s.  

KBC biedt bank-, verzekerings-, en vermogensbeheerproducten en -diensten aan via zijn geïntegreerde 
distributiekanaal dat bestaat uit bankkantoren, verzekeringsagenten en makelaars en internet. Het hoofdkantoor van 
KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De groep telt ruim 47 000 personeelsleden. KBC is 
genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).  
 

Over Absolut Bank (www.absolutbank.com)  

Absolut Bank, opgericht als algemene bank in 1993, ontwikkelt zich met succes in de 15 grootste regio’s van Rusland. 
Absolut Bank behoort tot de top 45 van de grootste Russische banken wat activa betreft (RBC Rating) en tot de top 10 
wat de hypotheekportefeuille betreft (RBC Rating). Op 01-12-2012 bedroeg het eigen vermogen van de bank 19 
miljard RUB en de winst 1,6 miljard RUB. De solvabiliteitsratio bedroeg op 01-11-2012 17,44%. De strategie van de 
Absolut Bank focust op een service van hoge kwaliteit, diversificatie van de cliëntenbasis, permanente bewaking van 
de kwaliteit van zijn kredietportefeuille en een conservatieve benadering van risicobeheer. De bank heeft bijna 3 000 
medewerkers, die meer dan 140 000 cliënten bedienen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

KBC Groep 

Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC Groep NV 
Tel. +32 2 429 40 51, e-mail wim.allegaert@kbc.be  

Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV 
Tel. +32 2 429 85 45, e-mail pressofficekbc@kbc.be  
  

Blagosostoyanie  
 

Tatiana Grosheva, Hoofd Corporate Communicatie, NPF "Blagosostoyanie"  
Tel. +8 499 262-65-33, ext. 1249 E-mail: tgrosheva@npfb.ru  
 

Absolut Bank 

Elena Sosnovtseva, Directeur Communicatie en Merkbeleid, Absolut Bank 
Tel. +7 495 777 71 71 ext 52278, E-mail: pressa@absolutbank.ru 

 
 
* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor 

beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 
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