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KBC Asset Management verwerft 100% van 
Poolse vermogensbeheerder KBC TFI 

 
 
Vandaag bereikte KBC Asset Management een overeenkomst met Kredyt Trade Sp z.o.o. (een 
100%-dochtermaatschappij van Kredyt Bank) en Warta over de verkoop van hun belangen in de 
Poolse vermogensbeheerder KBC TFI. Als gevolg van de twee transacties krijgt KBC Asset 
Management NV 100% van de aandelen van KBC TFI in handen. 
 
Op 27 juli 2011 kreeg KBC de goedkeuring van de Europese Commissie om zijn strategisch plan uit 2009 
aan te passen en zijn Poolse bankdochter Kredyt Bank en verzekeringsmaatschappij Warta te 
desinvesteren.   
 
Als voorbereiding op die desinvestering van Kredyt Bank en Warta ondertekende KBC Asset Management 
NV een overeenkomst met Kredyt Trade Sp z.o.o. en Warta over de verkoop van hun belangen in de 
Poolse vermogensbeheerder KBC TFI. Zowel Kredyt Trade z.o.o. als Warta heeft een belang van 30% in 
de onderneming. Als gevolg van de twee transacties krijgt KBC Asset Management NV 100% van de 
aandelen van KBC TFI in handen. 
 
KBC Asset Management NV wil via KBC TFI vermogensbeheerdiensten blijven aanbieden op de Poolse 
markt. De transactie zal dan ook geen invloed hebben op de cliënten en het personeel van KBC TFI.   
 
De prijs van de twee transacties bedraagt in totaal 75 miljoen PLN. De invloed van de verkoop op de winst 
en het kapitaal van KBC is, gezien de omvang van de transactie, verwaarloosbaar. 
 
De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Poolse financiële toezichthouder (KNF). 
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