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Persbericht - Tijdens beurstijd  
 

Warschau, Brussel – 4 december 2012 

 

Poolse financiële toezichthouder KNF keurt 

fusie van Kredyt Bank en Bank Zachodni WBK 

goed  
 
 
Vandaag heeft de Poolse financiële toezichthouder (Komisja Nadzoru Finansowego) de 
fusie goedgekeurd van Kredyt Bank en Bank Zachodni WBK, de Poolse bankdochters van 
respectievelijk KBC en Banco Santander. Beide banken zijn genoteerd aan de beurs van 
Warschau. 
De fusieplannen werden al op 28 februari 2012 aangekondigd. Intussen verkregen ze ook 
het akkoord van de bevoegde mededingingsautoriteiten. Voor KBC is de transactie alweer 
een belangrijke stap in de uitvoering van het strategisch plan dat is afgesproken met de 
Europese Commissie. Na deze goedkeuring zal de fusie - naar verwachting omstreeks het 
einde van het jaar - worden geregistreerd door de registratierechtbank.  
 
Met bijna 900 kantoren en 3,5 miljoen particuliere cliënten wordt de fusiebank de op twee na grootste 
Poolse bank gemeten naar deposito’s, kredieten, aantal kantoren en winst. De fusiebank zal blijven 
noteren aan de beurs van Warschau. 
Op basis van de ruilverhouding die Santander en KBC zijn overeengekomen op 27 februari 2012 heeft 
Santander ongeveer 76,5% van de fusiebank in handen en KBC ongeveer 16,2%. De overige 
minderheidsaandeelhouders behouden ongeveer 7,1%.  
 
KBC engageert zich om zijn belang van 16,2% van de hand te doen met het oog op maximalisering van de 
waarde ervan, en dat met de volle steun van Santander. Beide partijen geven de voorkeur aan een uitstap 
via een ‘secondary public offering’. 

  
Voor KBC maakt de transactie, op datum van de fusie en tegen de huidige marktwaarderingen, 0,5 miljard 
euro kapitaal vrij, voornamelijk als gevolg van een verlaging van de risicogewogen activa. De (pro forma) 
Tier 1-impact op KBC Groep (geconsolideerde basis) van de fusie  bedraagt ongeveer +0,8% (op basis 
van de cijfers van het derde kwartaal 2012). De (pro forma) totale Tier 1-impact - met inbegrip van de 
desinvestering van het 16,2-belang - op KBC Groep (geconsolideerde basis) bedraagt ongeveer 1,21% 
(op basis van de cijfers van het derde kwartaal 2012). 
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