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KBC Groep NV rondt verkoop van
privatebankingdochter KBL epb aan Precision
Capital af
KBC Groep NV (“KBC”) heeft vandaag de verkoop van zijn privatebankingdochter KBL European
Private Bankers (“KBL epb”) aan Precision Capital S.A. (“Precision Capital”), die werd
aangekondigd op 10 oktober 2011, afgerond voor een totaal bedrag van ongeveer 1 miljard euro.
Met de verkoop komt voor KBC een aanzienlijk bedrag aan kapitaal vrij (ongeveer 0,7 miljard euro),
dat zijn Tier 1-ratio met 0,7% verhoogt.
KBL epb is een van de grootste Europese onshore privatebankinggroepen met een netwerk van
aangesloten lokale banken op tal van plaatsen in negen Europese landen: België, Frankrijk,
Duitsland, Luxemburg, Monaco, Nederland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Johan Thijs, CEO van de KBC-groep: “Ik ben verheugd dat KBC de verkoop van KBL epb aan Precision
Capital heeft afgerond. Deze transactie is een belangrijke stap in de implementatie van onze aangepaste
strategie die zich concentreert op onze kernactiviteit als bank-verzekeraar op onze thuismarkten in België
en Centraal- en Oost-Europa (Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije). Ik ben ervan overtuigd dat
Precision Capital uitstekend geplaatst is om de activiteiten van KBL epb verder uit te bouwen. We hebben
vele jaren succesvol samengewerkt met het management en het personeel van KBL epb. Ik wil hen dan
ook graag bedanken voor hun jarenlange engagement en inzet, en ik wens hen veel succes in hun verdere
carrière.
KBC zal privatebankingdiensten blijven aanbieden op zijn thuismarkten in België en Centraal- en OostEuropa via zijn privatebankingactiviteiten onder de merknaam KBC.”
George Nasra, CEO van Precision Capital: “Ik ben erg tevreden met onze overname van KBL epb, een
stevige, solvabele en gevestigde Europese bankgroep. We zullen zijn groei ondersteunen, niet alleen op
de Europese markten waar hij al een uitmuntende reputatie geniet, maar ook buiten Europa. We willen ons
op lange termijn engageren ten aanzien van KBL epb, zijn cliënten en zijn personeel. De
ondernemingsgeest van de groep is een kenmerk van zijn unieke bedrijfsmodel, en die willen we
behouden en stimuleren. Het bestuur en personeel van KBL epb hebben altijd een grote deskundigheid en
gedrevenheid aan de dag gelegd en ik ben ervan overtuigd dat ze die troeven zullen blijven uitspelen voor
ons toekomstige succes.”
Jacques Peters, CEO van KBL epb: “Ik ben tevreden dat deze overeenkomst is afgerond en erg blij met
de belangrijke mogelijkheden die ze inhoudt voor KBL epb. Met de steun van Precision Capital versterken
we onze stabiliteit en ons unieke bedrijfsmodel dat gebaseerd is op een netwerk van lokale private
bankers. We willen onze specifieke aanpak aanbieden aan nieuwe cliënten in opkomende markten. Maar
tegelijk willen we de toekomst van ons personeel verzekeren en onze bestaande cliënten de kwaliteitsvolle
service blijven bieden die ze gewend zijn. Samen met Precision Capital zullen we ons duidelijke
concurrentievoordeel in de dynamische en veeleisende internationale privatebankingmarkt nog kunnen
versterken.”
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
KBC-groep:
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep
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
Noot voor de redacties:
Over KBL epb
KBL epb hanteert een uniek bedrijfsmodel in private banking dat is gebaseerd op een lokale dienstverlening aan de
cliënt, ondersteund door gecentraliseerde activiteiten. Dat model heeft geleid tot het 'global hub’-concept, waardoor
controlefuncties zoals audit, compliance en risicobeheer zijn samengebracht in Luxemburg.
KBL epb herbergt een aantal van de sterkste merken op belangrijke Europese markten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brown Shipley & Co in het Verenigd Koninkrijk
KBL epb España
KBL epb Luxembourg
KBL epb Monaco
KBL epb Richelieu Banque Privée in Frankrijk
KBL epb Switzerland
Merck Finck & Co in Duitsland
Puilaetco Dewaay in België
Puilaetco Dewaay Luxembourg
Theodoor Gilissen Bankiers in Nederland
De in Luxemburg gevestigde levensverzekeringsdochter VITIS Life.

De groep heeft 2 339 medewerkers in dienst (eind 2011), waaronder ongeveer 400 private bankers.
Over KBC
Op 18 november 2009 maakte KBC zijn aangepaste 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 aangepaste strategie maakte de groep zijn intentie bekend om de activiteiten van de divisie
Europese Private Banking te verkopen, gezien de commerciële autonomie van de divisie en de lager dan gemiddelde
synergieën met de bankverzekeringsactiviteiten van de groep. De aankondiging van vandaag betekent een belangrijke
stap in de uitvoering van het strategische plan dat in november 2009 werd voorgesteld.
KBC zal privatebankingdiensten blijven aanbieden
privatebankingactiviteiten onder de merknaam KBC.
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Communicatie Groep
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* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving
voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

De persberichten van KBC zijn beschikbaar op
www.kbc.com. U kunt ze ook per mail aanvragen via
pressofficekbc@kbc.be.

Volg ons op

www.twitter.com/kbc_group
2/2

