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Brussel, 19 maart 2012  
 

KBC Groep verhoogt slagkracht en efficiëntie  
Raad van Bestuur 

 
In 2011 had in de KBC-groep een grondige bezinning plaats over de wenselijke evoluties op gebied 
van deugdelijk bestuur van de groep. Het opzet was de slagkracht en de efficiëntie van de 
bestuursorganen te verhogen teneinde de groep nog beter voor te bereiden op de toekomst en de 
Raad in de komende jaren te internationaliseren en te vervrouwelijken. 
 
De Raad van Bestuur van KBC Groep besliste tijdens zijn vergadering vandaag om een reeks 
wijzigingen door te voeren en ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 3 
mei a.s. 
 
Momenteel telt de Raad van Bestuur van KBC Groep 25 leden. Het ontbreekt de Raad echter aan niet-
uitvoerende bestuurders met een sterke achtergrond in de Centraal-Europese thuismarkten van KBC, en 
het aantal vrouwelijke leden in de Raad ligt ver van het nagestreefde aandeel. 
 
Op voorstel van het Benoemingscomité besliste de Raad van Bestuur om naar aanleiding van de 
jaarvergadering van 3 mei 2012 zijn huidige bezetting te herleiden van vijfentwintig naar tweeëntwintig 
leden. Het is de bedoeling om dit aantal in de komende jaren nog verder te verminderen. De heren Paul 
Borghgraef, Philippe Naert, Charles Van Wymeersch en Hendrik Soete werden bereid gevonden om 
op vrijwillige basis en in het uitsluitend belang van de Groep een jaar eerder dan de vervaldag van hun 
lopend mandaat af te treden als bestuurder.  
 
De Raad heeft ook mevrouw Vladimira Papirnik voorgedragen als nieuwe onafhankelijke bestuurder. 
Vladimira Papirnik is een gerespecteerde advocate die meer dan 15 jaar het Praagse kantoor van het 
internationale advocatenkantoor Squire Sanders geleid heeft.  
 
Thomas Leysen, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, voegt eraan toe: “Ik dank de 
vier uittredende bestuurders voor hun belangrijke bijdrage aan de werking van de Raad over de voorbije 
jaren. Ik ben hen erkentelijk voor hun bereidheid hun mandaat vervroegd ter beschikking te stellen om een 
stroomlijning van de Raad mogelijk te maken. Ik ben bijzonder verheugd dat we de kandidatuur van 
Vladimira Papirnik aan de Algemene Vergadering kunnen voorleggen. Naast haar professionele ervaring, 
brengt zij ook belangrijke terreinkennis mee over onze belangrijke Centraal-Europese thuismarkten. 
Bovendien is het de eerste stap in de verdere vervrouwelijking van onze Raad van Bestuur, die we in de 
komende jaren stapsgewijze maar resoluut zullen verderzetten”. 
 
 
Bijlage: curriculum vitae met foto van Mevrouw Vladimira Papirnik. 
 
De gedetailleerde samenstelling van de Raad van Bestuur is terug te vinden op www.kbc.com en in het jaarverslag 
van KBC Groep (dat eveneens beschikbaar is op www.kbc.com). 
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Vladimira Papirnik 
Partner, Prague 
T +420 221 662 292 
val.papirnik@squiresanders.com 

Chicago 
T +1 312 782 2762 

Practice Focus 
 Banking & Finance 
 Corporate Governance 
 Mergers & Acquisitions 

 

Education 
 Northwestern University, 
J.D., 1982, notes and 
comments editor, Journal of 
International Law and 
Business 

 Northwestern University, 
B.A./M.A., 1978 

 

Admissions 
 Czech Republic (Foreign 
Lawyer) 

 Illinois 
 

Languages 
 English 
 Czech 

 

Vladimira Papirnik was born in Kolín, Czechoslovakia, and immigrated 
with her parents and siblings to the United States, where she became a 
lawyer. Val practiced law for 13 years in the major Chicago law firm of 
Hopkins & Sutter before coming to Prague. She was the Office 
Managing Partner of Squire Sanders Prague office for more than 15 
years. Val now splits her time and practice between Prague and 
Chicago. 

Vladimira Papirnik focuses her international business practice on 
banking, project finance and corporate law. Her corporate practice 
covers mergers and acquisitions as well as corporate governance 
issues. 

Val is listed in the 2012 edition of The International Who's Who of 
Banking Lawyers. Since 2006 Val has been named among the most 
influential businesswomen in the Czech Republic in an annual ranking in 
Hospodářské Noviny. She is recommended by Chambers Global: The 
World’s Leading Lawyers and Practical Law Company’s Which Lawyer? 
Yearbook as a leader in corporate/mergers and acquisitions, and 
banking and finance in the Czech Republic. PLC’s Cross-Border 
Mergers and Acquisitions Handbook and Chambers Europe named her 
a leader in the field of M&A in the Czech Republic. Val was also named 
a practice area expert in European Legal Experts and listed by The Best 
Lawyers in the Czech Republic for banking and finance, corporate 
matters, and mergers and acquisitions. 

Val has served as an Executive Committee member of the Board of 
Directors of the American Chamber of Commerce and was a member of  
the Board of Trustees of the International School of Prague and of the 
CMC School of Business. She has worked with the Václav Havel 
Presidential Library and has served on the Supervisory Board of the 
Nadační fond Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze 
(Charitable Fund of the Modern Collection of the National Gallery in 
Prague). 

Val has 30 years of experience representing financial institutions as well 
as borrowers in various financing transactions ranging from export 
finance to multicurrency revolving credit and term loan agreements and 
secured facilities. She also advises lenders on innovative project and 
real estate refinancings.  

Val advises a Board member of a leading investment bank focused on 
European emerging markets on shareholder and management issues. 
She was the lead attorney on the team advising the Czech National 
Property Fund in connection with its successful €2.745 billion sale of the 
state’s 51% interest in Český Telecom. 


