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KeBeK I verwerft een belangrijk deel van de
resterende portefeuille van KBC Private Equity
KeBeK I wordt opgericht door de nieuwe
beheersvennootschap KeBeK Management met
de steun van LGT Capital Partners
KBC Private Equity NV (KBC PE) heeft een akkoord bereikt over de verkoop van het
merendeel van zijn resterende portefeuille aan het pas opgerichte privateequityfonds
KeBeK I, beheerd door KeBeK Management NV. De aankondiging van vandaag kadert in
het strategisch herfocusseringsplan dat KBC Groep eind 2009 is overeengekomen met de
Europese Commissie.
De activa van KeBeK I zullen worden beheerd door de pas opgerichte beheersvennootschap
KeBeK Management NV, die bestaat uit vier teamleden van KBC PE. Tegelijkertijd zal KeBeK
Management een nieuw risicokapitaalfonds oprichten dat zich zal richten op het nemen van
controlebelangen in voornamelijk Belgische bedrijven actief in traditionele sectoren.
LGT Capital Partners, een toonaangevende specialist in alternatieve beleggingen met een
beheerd vermogen van meer dan 25 miljard USD, leidde de transactie.
In het kader van de strategische heroriëntering die KBC Groep NV is overeengekomen met de
Europese Commissie om de activiteiten van KBC PE te desinvesteren, heeft KBC PE sinds 1 juli
2010 al het grootste deel van haar portefeuille gedesinvesteerd voor een totale opbrengst van
meer dan 250 miljoen euro.
De transactie zal geen wezenlijke invloed hebben op de winst en het kapitaal van KBC Groep NV.
Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV, licht de transactie toe: “Ik ben tevreden met deze belangrijke stap
in de uitvoering van onze afspraak met de Europese Commissie om de portefeuille van KBC Private Equity
te desinvesteren. De overeenkomst met KeBeK I kan gezien worden als een erkenning van de ervaring en
expertise van KBC Private Equity en biedt continuïteit aan het team en de zakenpartners. Het is dan ook
met spijt dat ik afscheid neem van dit toegewijde team. Ik wil hen graag bedanken voor hun engagement
en inspanningen in de loop der jaren en ik wens hen veel succes.”
Ivan Vercoutere, managing partner bij LGT Capital Partners: “Deze transactie is het hoogtepunt van
een lange samenwerking met KBC Groep NV en het team van KBC Private Equity. Zo zijn we tot een
creatieve oplossing gekomen om het beheer van de portefeuille voort te zetten. Ze is andermaal een goed
voorbeeld van de mogelijkheden en de track record van LGT Capital Partners om een spinoff van private
equityactiva van een financiële instelling succesvol te kunnen afronden.”
André Aubert, partner bij LGT Capital Partners, voegt eraan toe: “We zijn blij deze transactie te kunnen
afsluiten. Ze levert niet alleen een aantrekkelijke oplossing voor KBC, maar ook voor het team van KBC
Private Equity, dat controlebelangen zal blijven opbouwen in kleine en middelgrote ondernemingen in de
Benelux. Dit team heeft een erg aantrekkelijke portefeuille aan privateequityactiva opgebouwd. We kijken
er dan ook naar uit om verder met hen te kunnen samenwerken om waarde te creëren voor onze
investeerders.”
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Floris Vansina, CEO KBC Private Equity, tot slot: “Met deze transactie is het desinvesteringsplan voor
KBC PE zo goed als afgerond. Het is tevens de start voor een nieuwe, onafhankelijke risicokapitaalspeler.
Deze transactie biedt bovendien continuïteit en stabiliteit aan de portefeuillevennootschappen die worden
overgedragen aan KeBeK I.”

Noot voor de redacties:
Over LGT Capital Partners (www.lgtcp.com)
LGT Capital Partners is een toonaangevende specialist in alternatieve beleggingen met meer dan 25
miljard USD aan beheerd vermogen en meer dan 300 institutionele cliënten. Een groot, internationaal team
staat in voor het beheer van investeringsprogramma’s waarbij het gaat om particuliere markten, liquide
alternatieven en combinaties van meerdere activaklassen. De hoofdzetel bevindt zich in Pfaeffikon,
Zwitserland, maar het bedrijf heeft ook kantoren in NoordAmerika, Europa en Azië.
Over KBC (www.kbc.com)
KBC is een bankverzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België en Centraal en Oost
Europa. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De groep stelt
ongeveer 47 000 mensen tewerk en bedient in zijn thuismarkten 9 miljoen cliënten. KBC Groep NV is
genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
KBC Groep
Wim Allegaert, directeur Investor Relations
Tel. +32 2 429 40 51, email wim.allegaert@kbc.be
Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep, woordvoerster
Tel. +32 2 429 85 45, email pressofficekbc@kbc.be
KBC Private equity
Floris Vansina, CEO
Tel.: +32 2 429 36 45, email floris.vansina@kbcpe.be
LGT Capital Partners
Raphael Paglia, Executive Director
Tel.: +41 55 415 9600 email: raphael.paglia@lgt.com

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde
bedrijven van toepassing is.
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