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Brussel, Antwerpen - 19 december 2013  

 

Yinren Group koopt 
Antwerpse Diamantbank van KBC 

 

KBC heeft met Yinren Group uit Sjanghai een akkoord bereikt over de verkoop van zijn dochter Antwerpse 
Diamantbank (ADB). Er werden geen financiële details over de deal gegeven. De transactie moet nog 
worden goedgekeurd door de toezichthouder. In afwachting van de afsluiting van de transactie blijft 
Antwerpse Diamantbank zijn activiteiten voortzetten en zijn cliënten de vertrouwde service verlenen. 
 
o Als de transactie met goedkeuring van de toezichthouder wordt afgesloten, zal Yinren Group zoals 

overeengekomen het volledige belang van KBC in ADB, goed voor 99,9% van de aandelen van ADB, 
overnemen. 

 
o De verkoop van ADB heeft een verwaarloosbare invloed op de winst van KBC Groep. Door deze deal 

maakt KBC ca. 0,1 miljard euro kapitaal vrij, voornamelijk door de afbouw van risicogewogen activa. 
Dat zal uiteindelijk de Tier 1-ratio (Basel II) van KBC doen stijgen met bijna 0,2% (pro forma-invloed 
berekend op basis van de cijfers van 30 september 2013). 

 
o Vóór de afsluiting wordt een gedeelte van de kredietportefeuille van ADB, voornamelijk de kredieten 

met een hoger risico en de non-performing kredieten met een nettoboekwaarde van 0,4 miljard euro 
(op een totale kredietportefeuille van 1,2 miljard euro), overgedragen aan KBC Bank NV voor normale 
afwikkeling. Na de afsluiting zal KBC nog voor maximaal twee jaar gewaarborgde financiering ter 
beschikking stellen aan ADB voor een totaal bedrag van 0,2 miljard euro. 

 
o Yinren Group is een gediversifieerde ondernemingsgroep met activiteiten in vastgoed, internationale 

handel en de diamantnijverheid. De groep is actief in de Volksrepubliek China, in Hongkong en in 
Brazilië. Door de overname van ADB zal Yinren met het oog op de verwachte ontwikkeling van de 
Chinese markt de knowhow, het netwerk en de merkreputatie van ADB kunnen benutten en een rol 
spelen in de interactie tussen de belangrijkste diamantcentra (Antwerpen, Mumbai, Dubai, Hongkong) 
en de opkomende centra in het Nabije en Verre Oosten. Yinren Group kan zijn activiteiten nu ook 
uitbreiden naar de financiering van de diamantsector. Yinren zal ADB toegang verlenen tot de volledige 
waardeketen van de diamantsector in Azië en China in het bijzonder. 

 
o Antwerpse Diamantbank is een toonaangevende marktspeler in de financiering van de diamanthandel 

en -nijverheid. Het heeft een stevige aanwezigheid op de markt uitgebouwd en krijgt algemeen 
erkenning voor zijn expertise. Het merk ADB, het managementteam en de activiteiten blijven 
behouden en het hoofdkantoor blijft in Antwerpen. De activiteiten van ADB in Mumbai, Hongkong en 
Dubai worden voortgezet en verder ontwikkeld. 
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Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV: “Gezien de erg specifieke nichebusiness van Antwerpse Diamantbank 
was dit geen evidente desinvestering, maar toch zijn we erin geslaagd. Antwerpse Diamantbank is een sterk 
merk en een toonaangevende speler in de diamantwereld, met een lange en rijke geschiedenis en toegewijde 
medewerkers. We zijn ervan overtuigd dat Yinren Group de activiteiten van Antwerpse Diamantbank verder 
zal uitbouwen, de toekomst van het personeel verzekeren en ervoor zorgen dat de cliënten van ADB kunnen 
blijven rekenen op een goede service." 
 
 
Pierre De Bosscher, CEO van Antwerpse Diamantbank, besluit: “We heten Yinren Group welkom als onze 
nieuwe aandeelhouder. Yinren Group ondersteunt ons cliëntgerichte model en onze strategie volledig en 
heeft een waardevolle strategische visie op lange termijn. We kijken er dan ook naar uit nauw samen te 
werken met onze nieuwe aandeelhouder en de wereldwijde mogelijkheden en het businessplan van de bank 
verder te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat onze cliënten en ons personeel voordeel zullen halen uit 
het engagement en de steun die Yinren Group heeft getoond tijdens de overnamefase.”  
 
 
Noot voor de redacties: 

Over KBC (www.kbc.com) 

KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa. Het 
hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De groep stelt ongeveer 37 000 mensen 
tewerk en bedient in zijn thuismarkten 9 miljoen cliënten. KBC Groep NV is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels 
(tickersymbool ‘KBC’). 
 

Over Antwerpse Diamantbank (www.antwerpdiamondbank.com) 

Antwerpse Diamantbank is een gespecialiseerde bank die zich uitsluitend richt op de diamant- en 
diamantjuwelensector. Het kan bogen op 75 jaar ervaring en een sterke knowhow. Het is de op één na grootste 
diamantbank ter wereld met een netwerk van kantoren in alle grote diamantcentra, zowel de traditionele als de 
nieuwe, zoals Antwerpen, Dubai, Hongkong en Mumbai. Antwerpse Diamantbank heeft een sterke, duidelijk 
afgebakende strategie en biedt zijn cliënten kwaliteitsvolle bankdiensten op maat en een krachtige, persoonlijke 
aanpak. 
Antwerpse Diamantbank is voor 99,9% een dochteronderneming van KBC. Overal waar het kantoren heeft of 
vertegenwoordigd is, biedt het verschillende soorten financiële producten en expertise aan. Het bedrijf is gevestigd in 
Antwerpen (België) en stelt ongeveer 160 mensen tewerk (waarvan 106 in Antwerpen). 

 

Vragen? 

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 
 
 

 
* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven 

van toepassing is. 
 

KBC Group NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate 
Communicatie / 
woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 

 

 
Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens 
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 
KBC persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com of kunnen verkregen worden door 
een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be 
 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group 
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