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KBC Groep (België) kiest voor Cognizant om sneller te
kunnen inspelen op veranderende ICT-markt
Cognizant biedt KBC ruime waaier van applicatiediensten aan onder meerjarige
overeenkomst
Brussel, België, en Teaneck, New Jersey, 3 oktober 2013 - Cognizant (NASDAQ: CTSH)
kondigt vandaag aan dat de KBC-groep (NYSE Euronext: KBC), een geïntegreerde bankverzekeringsgroep en een belangrijke financiële instelling in België, met hen als strategische
partner in zee gaat met het oog op een optimale dienstverlening en een hoge
cliëntenbetrokkenheid.
Cognizant heeft met KBC een vijfjarige overeenkomst gesloten en zal diensten leveren op het
vlak van ontwikkeling en onderhoud van applicaties en het opzetten van tests. Cognizant zal zijn
talenten, scherp inzicht in lokale activiteiten en best practices aanwenden om KBC te helpen een
hoger niveau van operationele efficiëntie, wendbaarheid en applicatiebeheer te bereiken en
tegelijk zijn doelstellingen te halen en concurrentiekracht te verhogen.
Binnen deze overeenkomst is ook afgesproken dat Cognizant ValueSource NV, een dochter van
KBC, zal overnemen. Dankzij zijn ruime ervaring in financiële dienstverlening en verzekeringen
zal Cognizant de bedrijfscontinuïteit van de KBC-activiteiten kunnen vrijwaren, en een toekomst
bieden voor de 170 ValueSource-medewerkers die overstappen naar Cognizant. De voorwaarden
van de overeenkomst werden niet bekendgemaakt.
Rudi Peeters, algemeen directeur en chief information officer van de KBC-groep: “De
overeenkomst zal voor ValueSource leiden tot de nodige schaalvoordelen om competitief te
kunnen blijven in de veeleisende ICT-markt en bouwt voort op de kennis en expertise die Value
Source heeft opgedaan met het KBC-platform. De expertise, ervaring en overlegaanpak van
Cognizant zullen ons de nodige flexibiliteit geven om te voldoen aan de huidige en toekomstige
noden inzake ICT-onderhoud en -ontwikkeling. Deze overeenkomst is cruciaal om de hoge graad
van verantwoordelijkheid, alertheid, flexibiliteit en innovatie te bieden die zowel onze interne als
externe cliënten van ons verwachten,-. Cognizant heeft een zeer goede kijk op onze
bedrijfsdoelstellingen, de financiële-dienstensector, en de opkomende -technologiearchitectuur
voor social media en mobiele applicaties. Daarom zijn we ervan overtuigd dat alle betrokken
partijen voordeel zullen halen uit deze overeenkomst."

Santosh Thomas, senior vicevoorzitter en hoofd Continentaal Europa bij Cognizant: "We
zijn verheugd over het partnerschap met KBC en verwelkomen graag de medewerkers van
ValueSource bij Cognizant. We zullen de continuïteit van de productiviteit en operationele
verbeteringen garanderen en onze beste applicatieontwikkelings- en onderhoudsprogramma's
toepassen. We zullen zo KBC helpen een alsmaar meer efficiënte werking van zijn kritische
businesssystemen te creëren en de daaruit voortvloeiende besparingen te gebruiken om
strategische initiatieven te financieren en toekomstige groei aan te wakkeren. We kijken ernaar
uit KBC te helpen zijn operationele werking te transformeren en een betrouwbaar en flexibel
systeem te creëren dat kan meegroeien met de organisatie en zich gemakkelijk aanpast aan een
steeds veranderende markt.”

Over KBC:
KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en lokale midcapcliënten.
Het concentreert zich op zijn thuismarkten in België en bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen
(Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije). In de rest van de wereld is de groep selectief aanwezig in
bepaalde landen en regio’s. KBC biedt bank-, verzekerings-, en vermogensbeheerproducten en -diensten
aan via zijn geïntegreerde distributiekanaal dat bestaat uit bankkantoren, verzekeringsagenten, makelaars
en internet. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De groep
telt ruim 37 000 personeelsleden. KBC is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool
‘KBC’). Voor meer informatie surf naarwww.kbc.com.
Over Cognizant:
Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een vooraanstaande leverancier van informatietechnologie, consulting
en diensten op het vlak van outsourcing van bedrijfsprocessen, en helpt internationale vooraanstaande
bedrijven hun business te versterken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Teaneck, New Jersey (VS).
Cognizant combineert passie voor cliëntentevredenheid, technologie-innovatie, ruime ervaring in
industrie- en bedrijfsprocessen en de kracht van wereldwijd verspreide maar onderling samenwerkende
werknemers. Cognizant telt meer dan 50 deliverycentra wereldwijd en ongeveer 164 300 medewerkers
(op 30 juni 2013); het behoort tot Nasdaq-100, S&P 500, Forbes Global 2000 en Fortune 500 en is een
van de best presterende en snelst groeiende bedrijven ter wereld. Bezoek ons online op
www.cognizant.com of volg ons op Twitter: Cognizant.

Toekomstgerichte mededelingen
Dit persbericht omvat mededelingen die over de toekomst kunnen handelen en gemaakt zijn
overeenkomstig de aansprakelijkheidsbepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act
van 1995, waarvan de correctheid onvermijdelijk onderhevig is aan risico's, onzekerheden,
veronderstellingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen die mogelijk niet helemaal
juist blijken te zijn. Algemene economische omstandigheden en de factoren opgenomen in ons
meest recente formulier 10-K en andere dossiers bij de Securities and Exchange Commission
kunnen leiden tot resultaten die in hoge mate verschillen van wat eerder geuit en gesuggereerd
werd. Cognizant is niet verplicht toekomstgerichte mededelingen bij te werken of te herzien, naar
aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige events of andere.
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