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Brussel, 27 maart 2012

Fernand de Donnea nieuwe CEO van CBC Banque
Het Directiecomité van KBC Groep NV en de Raad van Bestuur van CBC Banque SA zullen
de heer Fernand de Donnea aan de Belgische financiële toezichthouder (NBB) voordragen
als voorzitter van het Directiecomité van CBC Banque SA.
Fernand de Donnea volgt Daniel Falque, huidig CEO van CBC Banque S.A. op, die op zijn
beurt lid wordt van het Directiecomité van KBC Groep en Johan Thijs opvolgt als CEO van
KBC Business Unit België.
De benoeming van Fernand de Donnea treedt in werking op 3 mei 2012.
Fernand de Donnea (°1954) studeerde rechten aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la
Paix (Namen) en aan de UCL. Daarnaast behaalde hij ook een diploma fiscaliteit aan St. Louis.
Hij startte zijn loopbaan bij CBC (toen nog Crédit Général de Banque) in 1979 en werkte er
achtereenvolgens in het netwerk, als verantwoordelijke voor opleiding, directeur voor de regio
Luik-Namen-Luxemburg, HR directeur en secretaris van het directiecomité. Sinds april 2002 is hij
gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité van CBC. Hij is getrouwd en heeft 3
kinderen.
Jan Vanhevel, CEO KBC Groep NV becommentarieert het nieuws als volgt: “Fernand heeft zijn
hele loopbaan doorgebracht bij CBC en kent de bank door en door. Hij heeft de voorbije jaren
samen met Daniel de nieuwe CBC strategie succesvol uitgerold waardoor de bank veel beter
voorbereid is op de verschillende markten waarin ze actief is. Ik heb er dan ook alle vertrouwen
in dat hij met de steun van zijn collega’s in het Directiecomité van CBC, zijn succesvolle ervaring
zal weten te benutten ten voordele van de klanten en andere stakeholders."
Johan Thijs, voorzitter van de Raad van Bestuur van CBC Banque SA, voegt eraan toe: "Met
Fernand heeft de Raad van Bestuur gekozen voor iemand met een heel brede ervaring en een
grondige kennis van de organisatie die zal zorgen voor continuïteit en CBC zal voorbereiden voor
de uitdagingen en kansen van de toekomst”.
Noot voor de redactie:
Een foto van Fernand de Donnea is verkrijgbaar bij de persdienst van KBC Groep NV
(pressofficekbc@kbc.be)
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* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving
voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
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