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Wijzigingen in de Raad van Bestuur van
KBC
Zoals overeengekomen in een eerder opgesteld opvolgingsplan zijn professor Dirk Heremans en
de heer Julien De Wilde uit de Raad van Bestuur getreden van respectievelijk KBC Groep en KBC
Bank.

Professor Dirk Heremans wordt vervangen door mevrouw Julia Király, die tot voor kort nog
vicegouverneur was van de centrale bank van Hongarije.
Julia Király is geboren in Boedapest (Hongarije) in 1957. Ze studeerde af aan de University of
Economics (1980, Boedapest), behaalde een doctoraat aan diezelfde University of Economics
(1984, Boedapest) en een Ph.D in economie aan de Hongaarse Academy of Sciences.
Mevrouw Király begon haar carrière als onderzoekseconoom bij het Centraal Bureau voor Statistiek
(1980–1982) en oefende daarna dezelfde functie uit bij het Nationaal Planbureau ((1982–1989). In
1989 werd ze CEO en decaan (Bankstrategie, Monetaire economie, Risicobeheer in financiële
instellingen) van ITCB Consulting & Training (1989–2007). Daarna werd mevrouw Király
vicegouverneur bij de centrale bank van Hongarije (MNB) (2007-2013), waar ze verantwoordelijk
was voor de financiële stabiliteit.
Ze was lid van de raad van bestuur van de Hongaarse Credit Bank Ltd. (1995–1996), lid van de
adviescommissie van de toezichthouder (1997–2000) en lid van de raad van bestuur van K&H Bank
(1999–2000). Ze was voorzitter van de Postbank en de Savings Bank Corporation (2002-2003). Ze is
professor Financiële Wetenschappen aan de Corvinus University in Boedapest sinds 1993. Op 1
oktober 2013 werd ze benoemd tot afdelingshoofd van de International Business School in
Boedapest.

De heer Julien De Wilde wordt vervangen door Nabil Ariss, voormalig ondervoorzitter van JP
Morgan in Londen.
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Nabil Ariss is geboren in 1961 in Beiroet, Libanon. Hij studeerde af aan de HEC in Parijs (1983) en
behaalde een MBA aan de University of Chicago Booth School of Business (1987).
Hij begon zijn carrière in 1983 bij de Franse effectenvennootschap Jacques François-Dufour, JeanLouis Kervern & Cie. In 1987 ging hij bij McKinsey werken als management consultant, en daarna in
1992 bij JP Morgan, waar hij de Europese corporatefinanceactiviteiten met banken en
verzekeringsmaatschappijen ontwikkelde en in 2009 ondervoorzitter werd. In mei 2013 ging hij
weg bij JP Morgan.
Al 26 jaar lang geeft hij advies aan bedrijven en financiële instellingen over strategie, operations,
organisatie, fusies en overnames en kapitaal. Hij is lid van de raad van bestuur van het Centre for
Lebanese Studies, St Antony's College - University of Oxford.

De benoemingen van mevrouw Kiraly en de heer Ariss zijn goedgekeurd door de Nationale Bank
van België.

Thomas Leysen, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep over de bekendmaking van
vandaag: "Ik wil professor Heremans en Julien De Wilde van harte bedanken voor hun steun en
toewijding aan KBC, voor de scherpzinnigheid van hun analyses en hun oordeelkundige adviezen. Ik
verwelkom mevrouw Király en de heer Ariss. Ik ben ervan overtuigd dat hun ruime ervaring en
kennis van economie en financiën een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere
ontwikkeling van KBC."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep
Tel +32 2 429 50 51 - E-mail: wim.allegaert@kbc.be
Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep
Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be
* Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde
vennootschappen.
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