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KBC rondt de verkoop van zijn Poolse
consumentenkredietafdeling Zagiel aan
Santander af
•

Na het verkrijgen van de nodige goedkeuringen heeft KBC Bank vandaag de verkoop
afgerond van 100% van de aandelen van Zagiel, zijn consumentenkredietafdeling in
Polen, aan Santander Consumer Finanse S.A., de Poolse consumentenkredietdochter
van Santander Group. De totale verkoopprijs bedroeg 10 miljoen PLN.
In de investeringsovereenkomst die KBC en Santander op 27 februari 2012
ondertekenden voor de fusie van hun respectieve Poolse dochtermaatschappijen Kredyt
Bank en Bank Zachodni WBK, heeft Santander zich er ook toe verbonden 100% van
Zagiel te verwerven.

•

Zagiel S.A. is een van de meest ervaren financiële bemiddelaars in Polen die
consumentenfinancieringsproducten verdeelt en actief op de markt brengt (leningen op
afbetaling, contante leningen en kredietkaarten via verkooppunten). Het is actief via zijn
uitgebreide distributienet van verkooppunten, zoals onlineshops, gekleefde credit points
en zelfstandige makelaars.

•

De transactie heeft geen invloed op de bestaande cliëntenposities van Zagiel.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV, lichtte de transactie toe: “Met de afronding van de
desinvestering van Zagiel slaan we opnieuw een bladzijde om in de uitvoering van ons
strategische plan. Met spijt in het hart nemen we afscheid van het management en het personeel
van Zagiel. Ik wil hen graag bedanken voor hun toewijding en inspanningen in de loop der jaren
en ik wens hen het allerbeste in hun verdere loopbaan.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
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
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