Gezamenlijk persbericht
Brussel, Warschau, 14 mei 2012

Business Lease Group neemt KBC Autolease
Polska over van KBC
Business Lease Group, een expert in fullservice operationele leasing en
mobiliteitsdiensten in Nederland en Centraal-Europa (Polen, Tsjechië, Slowakije en
Hongarije), heeft vandaag KBC Autolease Polska Sp. z.o.o. overgenomen, een volle
dochtermaatschappij van KBC Lease Belgium NV.
Gezien de omvang en de aard van de betrokken activiteiten zal de verkoop geen
wezenlijke invloed hebben op de winst en het kapitaal van KBC Groep NV.
KBC Autolease Polska is gespecialiseerd in fullservice autoleasing maar biedt ook
wagenparkbeheer-, verhuur- en leasebackdiensten aan. Het is een sterke speler op de
Poolse markt voor wagenparkbeheer en heeft al een stevige marktpositie en merknaam
uitgebouwd, met een portefeuille van meer dan 2 800 auto’s.
Met deze overname vergroot Business Lease Poland zijn contractportefeuille tot een
totaal van 6 100 auto’s. Daarmee bezet het in Polen de zevende plaats naar
marktaandeel.
De desinvestering van KBC Autolease Polska 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, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije en Bulgarije, en om de risicogewogen activa te verlagen.
KBC Lease concentreert zich voornamelijk op kerncliënten in de meeste kernmarkten van
KBC (België, Tsjechië, Hongarije en Slowakije). Bijgevolg kwam KBC Autolease Polska in
aanmerking voor desinvestering, ondanks de gunstige ontwikkeling van zijn marktaandeel
en zijn expertise.
Danny De Raymaeker, COO van KBC Groep NV, lichtte de transactie toe: “We zijn blij met de
overeenkomst die we vandaag met Business Lease Group hebben bereikt. De overname past perfect in
onze aangepaste strategie en toont dat KBC vastberaden blijft om zijn akkoord met de Europese
Commissie na te komen. We zijn ervan overtuigd dat KBC Autolease Polska, met de steun van zijn nieuwe
aandeelhouder, zijn Poolse autoleaseactiviteiten met succes verder zal kunnen uitbouwen.”
Harm Nijlunsing, CEO van Business Lease Group, is blij met de aankondiging: “Deze overname is het
resultaat van onze uitbreidingsstrategie in Polen, een van de meest dynamische markten in CentraalEuropa, onze tweede thuismarkt. De filosofie van KBC Autolease Polska past uitstekend bij onze
marktstrategie om de nodige ZORG en aandacht aan onze klanten te bieden en een stevig partnerschap
uit te bouwen met klanten, leveranciers en groepsmaatschappijen op lokaal en Europees niveau.”
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Joe Moore, voorzitter van de Directieraad van KBC Autolease Polska, besluit: “Ik ben blij met deze
overeenkomst. Zowel Business Lease Group als de KBC-groep en KBC Autolease Polska winnen erbij.
Door de Poolse activiteiten van Business Lease en KBC Autolease samen te voegen, ontstaat een nieuwe
organisatie die haar mannetje zal kunnen staan op de concurrerende Poolse markt. Tegelijk kunnen we de
toekomst van ons personeel veiligstellen en ervoor zorgen dat we onze klanten een uitstekende service
blijven bieden.”

Noot voor de redacties:
Over Business Lease Group (www.businesslease.com)
Business Lease Group is een expert in fullservice operationele leasing en mobiliteitsdiensten voor zowel
grote bedrijven als kmo's. Daarnaast biedt het ook oplossingen op maat voor invoerders en autodealers op
het vlak van captive leasing, stockfinanciering en financieringsproducten en -diensten.
Business Lease Group B.V. is een 100%-dochtermaatschappij van AutoBinck Holding N.V., een
multinational in mobiliteit. Naast de invoer en verkoop van verschillende automerken is de
moedermaatschappij ook actief in leasing, financiële diensten en in reserveonderdelen en toebehoren.
Naar omzet behoort AutoBinck Holding tot de top 20 van onafhankelijke auto-ondernemingen in Europa.
Naast zijn hoofdkantoor en plaatselijke kantoren in Nederland heeft Business Lease ook kantoren in
Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije. Business Lease biedt een uitstekende dienstverlening voor alle
automerken en -types tegen een aantrekkelijke Total Cost of Ownership. Met deze overname beheert
Business Lease Group een totale contractportefeuille van 43 000 objecten.
De juiste zorg en aandacht voor zijn klanten en een totaalservice op het vlak van mobiliteit staan centraal
voor Business Lease. “Een auto is een auto – de mensen maken het verschil.” De werknemers van
Business Lease beschikken over kwaliteitssystemen en -procedures zodat ze efficiënt kunnen werken,
uitstekende kwaliteit leveren en de klanten de totaalzorg kunnen bieden die ze nodig hebben.
Over Business Lease Poland (www.businesslease.com)
Business Lease Poland werd opgericht in 2001 en is een van stichtende leden van Poolse Vereniging voor
Wagenparkbeheer (PZWPL). Het beheert meer dan 3 200 auto’s en is een grote kwaliteitsspeler op de
Poolse markt voor Full Operational Lease. Business Lease Poland biedt ook oplossingen op maat voor
invoerders en autodealers. Business Lease Poland is een dochtermaatschappij van Business Lease
Group.
Over KBC Groep NV (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 stelt meer dan 47
000 vte´s tewerk (waarvan bijna 60% in Centraal- en Oost-Europa). KBC is genoteerd aan NYSE Euronext
Brussels (tickersymbool ‘KBC’).
Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group.

Over KBC Autolease Polska Sp. z o.o. (www.kbcautolease.pl)
KBC Autolease Polska is relatief nieuw op de Poolse markt voor wagenparkbeheer. Het bedrijf is actief
sinds 2008 en is sindsdien sterk gegroeid. Het bezet momenteel de negende plaats naar omvang van zijn
fullservice leasingvloot in de Poolse Vereniging voor Wagenparkbeheer. Het bedrijf concentreert zich op
fullservice autoleasingproducten en combineert daarvoor de internationale expertise van de KBC Leasegroep met zijn eigen ervaring en grondige kennis van de lokale markt.
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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

Business Lease Group
Philip Aarsman, Director Business Development, Business Lease Group B.V.
Tel. +31 30 698 5811 E-mail p.aarsman@businesslease.com
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