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Managementbuy-out voor
KBC Lease Deutschland
Op 19 september 2012 rondde KBC Lease Holding met dhr. Ulrich Helmdach de
managementbuy-out af van KBC Lease Deutschland. Dhr. Helmdach is CEO van KBC
Lease Deutschland, een dochtermaatschappij van KBC Lease Holding met zetel in
Kronberg, Duitsland.
De invloed van de managementbuy-out op de winst en het kapitaal van KBC is, gezien de
omvang van de activiteiten, verwaarloosbaar.

Hoewel KBC Lease Deutschland de afgelopen jaren uitstekende resultaten neerzette, kon het
niet meer geplaatst worden in de kernstrategie van de KBC-groep. Die focust op
bankverzekeringsactiviteiten voor particulieren, kmo’s en lokale midcapbedrijven in de
thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa. In het kader van de strategische
heroriëntering van de KBC-groep heeft KBC Lease Group al zijn activiteiten grondig herbekeken.
Voortaan concentreert KBC Lease Group zich op enkele kernmarkten van de KBC-groep.
Beide partijen zijn overeengekomen dat ze geen financiële details over de transactie vrijgeven.
KBC Lease Duitsland, met zetel in Kronberg, kan bogen op meer dan 20 jaar succesvolle
ontwikkeling. KBC Lease Deutschland werd in 1989 opgericht door het managementteam en de
voormalige Kredietbank NV (thans KBC) onder de naam Merca Leasing. Het bedrijf behoort tot
de 20 grootste institutionele leasingbedrijven in Duitsland.
Op grond van een diepgaande kennis van de assets en de branche verwierf KBC Lease
Deutschland de afgelopen 20 jaar een uitstekende reputatie als specialist in de financiering van
roerende goederen. Of het nu gaat om small caps, mid caps of big tickets, KBC Lease
Deutschland biedt zijn cliënten – kmo’s en multinationals – voor hun investeringen in de meest
diverse roerende goederen financieringsoplossingen op maat. Dat kan via zowel financiële
leasing als operationele leasing. Ook vendor leasing en vendor finance zijn belangrijke
activiteitsdomeinen voor KBC Lease Deutschland.
Danny De Raymaeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Lease Holding: “De
beslissing om KBC Lease Deutschland te desinvesteren past binnen de nieuwe strategie van
onze groep. We zijn tevreden dat we een overeenkomst hebben bereikt die de kwaliteit van de
bedrijfsactiva weerspiegelt en we hebben er het volste vertrouwen in dat de ervaring,
businesscase en visie van dhr. Helmdach en zijn team de continuïteit en groeikansen voor de
cliënten, het personeel en andere stakeholders zullen verzekeren.”
Herwig Huysmans, CEO van KBC Lease Group: “Met trots stel ik vast dat de kwaliteit en
vaardigheden van het personeel en het bestuur van KBC Lease Deutschland sterk hebben
bijgedragen tot het succes en de uitstekende reputatie van het bedrijf tijdens die vele jaren dat
het deel uitmaakte van onze groep. Ik wil hen dan ook bedanken voor hun jarenlange inzet. We
wensen hun het allerbeste. Bovendien wil ik dhr. Helmdach en zijn team persoonlijk bedanken
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omdat ze zo gedreven meegezocht hebben naar een oplossing om een nieuwe start mogelijk te
maken.”
Ulrich Helmdach, CEO van KBC Lease Deutschland: “Ik ben erg blij dat we ervoor hebben
kunnen zorgen dat KBC Lease Deutschland zijn intussen al 23 jaar aanhoudende succesvolle
activiteit onder het huidige management kan voortzetten. Mijn bijzondere dank gaat uit naar dhr.
Huysmans, CEO van KBC Lease Group, en zijn team voor het vertrouwen in de competentie en
de toewijding van onze medewerkers en ons management. Ik wil ook onze medewerkers
speciaal bedanken voor hun harde werk, hun toewijding en hun loyaliteit in de afgelopen jaren en
tijdens de onderhandelingen over het losmaken van het bedrijf uit KBC Lease Group. Ik heb het
volste vertrouwen in een naadloze voortzetting van onze werking. Wij zullen in de toekomst
opnieuw opereren onder onze oorspronkelijke naam Merca Leasing. Als vanouds zullen we onze
cliënten ten dienste staan als een betrouwbare en competente partner.”

Noot voor de redactie
Over KBC Lease (www.kbcleasegroup.be)
KBC Lease Holding NV, een dochter van KBC Bank NV, is een holdingcompany met een netwerk van
leasingmaatschappijen in België en andere Europese landen. Nieuwe leasefinanciering wordt alleen nog
aangeboden in de landen die opgenomen werden in de strategie van KBC Groep. De managementbuy-out
in Duitsland is een onderdeel van die strategische herpositionering.
KBC Lease Group is de managementstructuur van de leasingentiteiten in de strategisch belangrijke landen
België, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. KBC Lease Group biedt in die thuislanden rechtstreeks en aan
de bankcliënten van de KBC-groep oplossingen aan voor de financiering van hun activa.

Over KBC Groep NV (www.kbc.com)
Eind 2009 heeft KBC zijn strategie aangepast. Het focust nu op zijn kernactiviteit als bank-verzekeraar in
zijn thuismarkten in België en bepaalde landen in Centraal- en Oost-Europa (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.
KBC heeft zijn hoofdkwartier in Brussel (België). De groep telt ruim 47 000 personeelsleden. KBC is
genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).
Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group.
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