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KBC rondt de verkoop van
KBC Banka (Servië) af
Op 26 april 2013 sloot KBC met Société Générale Srbija en Telenor Serbia een overeenkomst over de
desinvestering van KBC Banka in Servië. Vandaag heeft het die overeenkomst volledig afgerond.
Ingevolge de overeenkomst heeft Telenor nu 100% van de aandelen van KBC Banka in handen. In
augustus verwierf Société Générale Srbija al de kernactiva en ‐deposito's van KBC Banka. Voor KBC heeft
de transactie geen belangrijke invloed op de winst‐en‐verliesrekening of het kapitaal. Nu deze
overeenkomst met Telenor is afgerond, is KBC niet meer aanwezig op de Servische bankenmarkt.

De beslissing van KBC om KBC Banka te verkopen, maakte deel uit van de strategische heroriëntering van de
groep die in november 2009 werd overeengekomen met de Europese Commissie. Sindsdien richt KBC zich
op particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps in zijn kernmarkten België en Centraal‐
en Oost‐Europa en bouwt het zijn risicogewogen activa af. De desinvestering van KBC Banka past in die
strategie.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV, lichtte de transactie toe: "Ik ben tevreden dat we een van de laatste
stappen hebben gezet in de implementatie van onze aangepaste strategie die we in 2009 zijn
overeengekomen met de Europese Commissie. Met de desinvestering van KBC Banka verlaten we de
Servische markt en kunnen we ons als bank‐verzekeraar nog meer concentreren op onze kernmarkten. Ik wil
het management en het personeel van KBC Banka bedanken voor hun engagement en inspanningen in de
afgelopen jaren en ik wens hun veel succes."
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Noot voor de redacties:
Over Telenor Group (www.telenor.com)
Telenor Group is een van de grootste mobiele operatoren ter wereld met meer dan 160 miljoen abonnees
in 12 markten, waaronder 3,2 miljoen in Servië.
Voor Telenor Group is financiële dienstverlening een van de belangrijkste strategische richtingen en
marktopportuniteiten. Het wil daaruit wereldwijd 1 miljard dollar aan inkomsten halen in 2016. Telenor
Serbia volgt met deze transactie die groepsstrategie. Telenor heeft in heel wat markten al waardevolle
posities in financiële dienstverlening en beschikt over een reeks activa die kunnen worden ingezet om
mobiele financiële diensten aan te bieden in elk van de twaalf markten waar het actief is.
Over KBC Banka (www.kbcbanka.rs)
KBC Banka (vroeger Alco Banka a.d. Beograd) werd in 1996 opgericht als een vennootschap op aandelen
(joint stock company). In 2007 kwam het volledig in handen van KBC. KBC Banka is een algemene bank die
een volledig aanbod van producten en diensten verstrekt aan particulieren, kmo's en grote bedrijven via
een netwerk van 58 kantoren. De bank heeft ongeveer 81 000 retail‐ en kmo‐cliënten en stelt 492 mensen
te werk. In 2012 bekleedde KBC Banka de 22e plaats in de Servische bankenmarkt.
Over KBC (www.kbc.com)
KBC is een geïntegreerde bank‐verzekeraar voor hoofdzakelijk retail‐, kmo‐ en lokale midcapcliënten. Eind
2009 heeft KBC zijn strategie aangepast. Het concentreert zich nu op zijn kernactiviteit in zijn thuismarkten
in België en bepaalde landen in Centraal‐ en Oost‐Europa (Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije). In de
rest van de wereld is de groep selectief aanwezig in bepaalde landen en regio’s. Als gevolg van zijn
aangepaste strategie, en op vraag van de Europese Commissie, besliste KBC om een aantal activiteiten met
een beperkt marktaandeel in niet‐EU‐markten te desinvesteren, zoals de activiteiten van KBC Banka
(Servië). KBC heeft zijn hoofdkwartier in Brussel (België). De groep telt meer dan 37 000 vte’s, heeft 9
miljoen cliënten en is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).
Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group
KBC werd voor deze transactie geadviseerd door Alba Partners en KBC Securities.
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