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Brussel, 24 mei 2013

KBC rondt de verkoop van Absolut Bank af
KBC Groep NV is verheugd te kunnen melden dat het zijn Russische bankdochter
Absolut Bank heeft verkocht aan een groep van Russische bedrijven die de activa
beheren van het op een na grootste private pensioenfonds in Rusland,
Blagosostoyanie. KBC had de transactie al aangekondigd op 24 december 2012.
KBC verkoopt Absolut Bank voor een totaalbedrag van 0,3 miljard euro. Daarnaast betaalde Absolut Bank de
volledige 0.7 miljard euro aan intercompanyfinanciering van KBC terug door ze te herfinancieren met
andere kapitaalmarkttransacties in de periode tussen ondertekening en closing. De transactie zal een
negatieve invloed van ongeveer -0,1 miljard euro hebben op het geconsolideerde resultaat van KBC voor
het tweede kwartaal van 2013, maar niet op zijn kapitaal omdat die invloed – technisch gesproken voornamelijk het gevolg is van wisselkoersverschillen die al zijn verwerkt in de kapitaalbasis van KBC. De
overeenkomst maakt voor KBC in totaal 0,3 miljard euro aan kapitaal vrij (waarvan 0,2 miljard euro in het
tweede kwartaal van 2013), vooral door een verlaging van de risicogewogen activa met 2 miljard euro.
Daardoor zal de tier 1-ratio van KBC met ongeveer 0,4% stijgen (waarvan 0,3% in het tweede kwartaal van
2013).
KBC is nu niet langer actief op de Russische bankenmarkt en houdt zich daarmee volledig aan de afspraak
die het in november 2009 maakte met de Europese Commissie om Absolut Bank te desinvesteren.
Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV, lichtte de transactie toe: “Ik ben blij te kunnen melden dat de verkoop
van Absolut Bank is afgerond. Deze transactie is een belangrijke stap in de implementatie van onze
aangepaste strategie die zich concentreert op onze kernactiviteit als bank-verzekeraar op onze thuismarkten
in België en Centraal- en Oost-Europa (Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije). De transactie is een teken
van waardering voor de ervaring en expertise van Absolut Bank en biedt continuïteit voor zijn personeel en
cliënten. We hebben verschillende jaren succesvol samengewerkt met het bestuur en het personeel van
Absolut Bank. Ik wil hen dan ook graag bedanken voor hun jarenlange engagement en inzet, en ik wens hun
veel succes in hun verdere carrière.”

Noot voor de redacties:
Over Blagosostoyanie (www.npfb.ru)
Het private pensioenfonds Blagosostoyanie werd opgericht in 1996. Blagosostoyanie is het op een na
grootste private pensioenfonds van de Russische Federatie. Het biedt diensten aan op het vlak van private
pensioenopbouw en de verplichte pensioenverzekering in 80 Russische regio’s. Het is gevestigd in Moskou
en heeft een eigen vermogen van 6,5 miljard euro. Het heeft 2,9 miljoen cliënten. Dat aantal groeit gestaag,
net als de pensioenspaartegoeden en -reserves.
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Over KBC (www.kbc.com)
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 heeft meer dan 37 000
vte’s in dienst en is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).

Over Absolut Bank (www.absolutbank.com)
Absolut Bank, opgericht als algemene bank in 1993, ontwikkelt zich met succes in de 15 grootste regio’s van
Rusland. Absolut Bank behoort tot de top 45 van de grootste Russische banken wat nettoactiva betreft (RBC
Rating) en tot de top 10 wat de omvang van de hypotheekportefeuille betreft (RBC Rating). Op 1 januari
2013 bedroeg het eigen vermogen van de bank 17,7 miljard RUB en de winst 1,2 miljard RUB. De
solvabiliteitsratio (N1) bedroeg op 1 januari 2013 17,96% (RAS-ratio). De strategie van Absolut Bank focust
op een service van hoge kwaliteit, diversificatie van de cliëntenbasis, permanente bewaking van de kwaliteit
van zijn kredietportefeuille en een conservatieve benadering van risicobeheer. De bank heeft bijna 3 000
medewerkers, die meer dan 140 000 cliënten bedienen.

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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Viviane Huybrecht
Directeur
Corporate communicatie/Woordvoerster
Tel. +32 2 429 85 45

Persdienst
Tel. +32 2 429 65 01
Tel. +32 2 429 29 15
Fax +32 2 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Page 2 of 2

Persberichten van KBC zijn beschikbaar op
www.kbc.com of kunt u aanvragen door een email te sturen naar pressofficekbc@kbc.be
Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group

