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Brussel, 30 maart 2012

KBC rondt verkoop van Fidea (België) aan
J.C. Flowers & Co. af
Vandaag rondde KBC de eerder al aangekondigde transactie af met een van de
vennootschappen van J.C. Flowers & Co. over de verkoop van zijn dochtermaatschappij
Fidea. Dit gebeurde na de ontvangst van de nodige goedkeuringen door de regelgevers.
De overname van Fidea vormt voor J.C. Flowers & Co. een belangrijke investering op de
Belgische markt.
•

Fidea is een gevestigde speler op de Belgische verzekeringsmarkt en een bekend merk. Het
bedrijf biedt zowel levens- als schadeverzekeringsproducten aan aan particulieren, zelfstandigen
en bedrijven. Het verkoopt zijn polissen via onafhankelijke verzekeringsmakelaars en – in het
kader van een bankverzekeringssamenwerking – via het netwerk van bankagenten van Centea en
Landbouwkrediet.

•

J.C. Flowers & Co. is een internationale private-equitygroep gespecialiseerd in investeringen in de
financiëledienstensector. Via zijn gelieerde investeringsfondsen bezit en beheert J.C. Flowers &
Co al vele jaren financiële instellingen, waaronder ook verzekeringsmaatschappijen, in Europa.

•

Het merk Fidea en het management blijven behouden en Fidea blijft actief vanuit Antwerpen. Om
de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, zal KBC onder meer IT-gerelateerde
ondersteuning bieden aan Fidea tijdens de overgangsfase van de komende drie jaar.

Jan Vanhevel, CEO van de KBC-groep: ‘Met de afronding van de desinvestering van Fidea draaien we
opnieuw een bladzijde om in de uitvoering van ons strategisch plan dat we zijn overeengekomen met de
Europese Commissie. Met spijt in het hart nemen we afscheid van het Fidea-management en -personeel.
Ik wil hen graag bedanken voor hun engagement en inspanningen in de loop der jaren en ik wens hen veel
succes.’
Johan Thijs, CEO van KBC België en voorzitter van de Raad van Bestuur van Fidea: ‘Met trots stel ik
vast dat de kwaliteit en vaardigheden van het personeel en het bestuur van Fidea 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 ben ervan overtuigd dat J.C. Flowers & Co. zal kunnen voortbouwen op hun
expertise en dat het Fidea zal ondersteunen op de weg naar verder succes. En dat zal alle stakeholders
ten goede komen.’
J. Christopher Flowers, voorzitter van J.C. Flowers & Co.: “Wij zijn verheugd onze investering in Fidea
te kunnen afronden. Fidea zal een sterke toevoeging zijn aan onze portefeuille van financiële
dienstverleners en we zijn enthousiast om samen met het management team te werken aan een
succesvolle toekomst als onafhankelijke maatschappij.”
Edwin Schellens, CEO van Fidea: ‘Vanaf vandaag heeft Fidea een nieuwe eigenaar en maakt het deel
uit van een nieuwe groep die in het verleden al sterke resultaten neerzette. We kijken ernaar uit om samen
te werken met J.C. Flowers en met hen een nieuwe strategie te ontwikkelen als zelfstandige
verzekeringsmaatschappij. We zullen dezelfde kwaliteitsvolle service blijven bieden aan onze cliënten,
makelaars en bankagenten, daarin ondersteund door onze sterk geëngageerde personeelsploeg en onze
uitstekende merkreputatie”
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- Jordan Robinson, Managing Director, Investor Relations
Tel.: + 1 212 404 6844 jrobinson@jcfco.com
KBC Groep NV
- Wim Allegaert, directeur Investor Relations
Tel.: + 32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be
-

Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster
Tel.: + 32 2 429 85 45 pressofficekbc@kbc.be
Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group .

Over Fidea
Fidea is een van de sterkste verzekeringsmaatschappijen in België en een bekend merk. Het heeft 316 mensen in
dienst en is actief via een uitgebreid netwerk van 380 zelfstandige makelaars en 633 verkooppunten geleid door
Centea-bankagenten in heel België, waarmee Fidea jarenlang nauw heeft samengewerkt.
Eind 2009 maakte KBC zijn nieuwe strategie bekend die zich concentreert op zijn kernactiviteit als bank-verzekeraar
op zijn thuismarkten (België en Centraal-Europa) en die het risicoprofiel van de groep verder verlaagt. Als onderdeel
van die nieuwe strategie kondigde KBC aan dat het de intentie had in België Fidea te desinvesteren.

Over J.C. Flowers & Co.
J.C. Flowers & Co. LLC is een wereldwijde investeringsadviseur en beheerder van private fondsen die zich uitsluitend
richt op de financiëledienstensector. Het bedrijf werd in 1998 opgericht door J. Christopher Flowers en investeerde
meer dan 11 miljard USD aan kapitaal in 13 landen over de hele wereld. Meer dan de helft van dat kapitaal werd
geïnvesteerd in Europa. J.C. Flowers heeft zijn hoofdkantoor in New York en heeft ook kantoren in Londen.

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 tewerk (waarvan
ongeveer 60% in Centraal- en Oost-Europa). KBC is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).

Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group.

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