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Persbericht – tijdens beurstijd 
 

Brussel, 26 april 2013 

        

KBC heeft een overeenkomst bereikt met 
Société Générale Srbija en Telenor Serbia 

over de overname van KBC Banka (Servië) 
 

KBC heeft een overeenkomst bereikt met Société Générale Srbija en Telenor Serbia over de 
overname van KBC Banka, de Servische bankdochter van KBC. Volgens de overeenkomst zal 
Telenor 100% van de aandelen van KBC Banka kopen en zal Société Générale Srbija de kernactiva 
en deposito’s van KBC Banka overnemen. Alle partijen zijn overeengekomen dat ze geen financiële 
details over de transactie vrijgeven. Deze transactie heeft evenwel een verwachte impact op de 
winst van KBC van -47 miljoen euro (waarvan -17 miljoen al werd geboekt in het eerste kwartaal 
van 2013) die grotendeels wordt gecompenseerd door andere kapitaalvrijgave van ongeveer 42 
miljoen euro, waardoor de totale kapitaalvrijgave verwaarloosbaar zal zijn. De overeenkomst 
betekent dat KBC uit de Servische bankmarkt stapt. 

 KBC Banka is een algemene bank die een volledig gamma van producten en diensten aanbiedt 
aan particulieren, kmo’s en grote bedrijven in Servië. Het hoofdkantoor van de bank is gevestigd in 
Belgrado. Om haar cliënten te bedienen, beschikt de bank over een nationaal distributienet van 58 
kantoren in de economisch meest actieve regio’s van Servië. KBC Banka had een marktaandeel 
tussen 0,9% en 2,9%. De bank bedient ongeveer 81 000 particuliere en kmo-cliënten Ze heeft 492 
personeelsleden.  
 

 Société Générale Srbija is een toonaangevende bank in Servië en maakt deel uit van de Groep 
Société Génerale. De Groep is al meer dan 35 jaar actief in Servië en heeft er een netwerk van 
102 kantoren dat een brede waaier van financiële producten en diensten aanbiedt en meer dan 
1 300 mensen tewerkstelt.  
 

 Telenor Group is de zesde grootste mobiele operator ter wereld met 148 miljoen abonnees in 11 
landen, waaronder 3,2 miljoen in Servië. Vorig jaar bepaalde de groep dat mobiele financiële 
dienstverlening een van zijn belangrijke strategische doelen en marktopportuniteiten was.  

 Na goedkeuring door de toezichthouder zal de transactie waarschijnlijk worden afgerond in het 
vierde kwartaal.  

 Deze transactie heeft een verwachte impact op de winst van KBC van -47 miljoen euro (waarvan 
 -17 miljoen al werd geboekt in het eerste kwartaal van 2013) die grotendeels wordt 
gecompenseerd door andere kapitaalvrijgave van ongeveer 42 miljoen euro, waardoor de totale 
kapitaalvrijgave verwaarloosbaar zal zijn. 

Strategische beweegreden voor de overeenkomst 

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 aangepaste strategie.  

Voor Société Générale toont de transactie zijn strategische ambities aan om zich verder te ontwikkelen in 
Servië, er nieuwe producten en diensten aan te bieden en bij te dragen tot de economische groei. 

Voor Telenor is de overname van KBC Banka een heel belangrijke stap om geavanceerde mobiele 
financiële diensten te kunnen aanbieden aan cliënten in Servië en zo de economische groei van het land 
te ondersteunen.  

De cliënten en andere relevante stakeholders van KBC Banka ontvangen binnenkort meer informatie en 
de nodige hulp om hun activa over te dragen. Gedurende een overgangsperiode van een paar maanden 
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blijft KBC Banka, met de steun van KBC, zijn cliënten bedienen en tegemoetkomen aan hun financiële 
behoeften. De cliënten van KBC Banka kunnen al hun vertrouwde producten blijven gebruiken en mogen 
rekenen op dezelfde professionele dienstverlening als voordien. Alle betrokken partijen zijn het erover 
eens dat ze de gevolgen van de terugtrekking van KBC uit de Servische markt zullen beperken. KBC zal 
ervoor zorgen dat tijdens de overgangsperiode voldoende personeel ter beschikking blijft om de cliënten 
van KBC Banka te bedienen en ondersteunen. Voor de medewerkers die rechtstreeks getroffen worden, 
zal KBC een ontslagregeling opstellen. Het zal daarbij het sociaal overleg in acht nemen. 

Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV, licht de transactie toe: “Ik ben blij dat we een nieuwe stap kunnen 
aankondigen in de uitvoering van de aangepaste strategie die KBC in 2009 is overeengekomen met de 
Europese Commissie en die nu bijna volledig is gerealiseerd. Met de desinvestering van KBC Banka 
versterken we onze focus op onze kernmarkten voor bankverzekeren en verlagen we ons risicoprofiel. De 
aankondiging van vandaag betekent dat KBC uit de Servische markt stapt en maakt een einde aan de 
periode van onzekerheid voor KBC Banka. Ik wil het bestuur en het personeel van KBC Banka graag 
bedanken voor hun engagement en inspanningen in de voorbije jaren en ik wens hun veel succes.”  
 
 
Noot voor de redacties: 
 
Over Telenor Group www.telenor.rs   
 
Telenor Group is de zesde grootste mobiele operator ter wereld met 148 miljoen abonnees in 11 landen, 
waaronder 3,2 miljoen in Servië. Telenor biedt zijn abonnees diensten aan die hen eenvoudig en 
probleemloos verbinden met relevante mensen en informatie. Vorig jaar bepaalde Telenor Group dat 
financiëledienstverlening een van zijn belangrijke strategische doelen en marktopportuniteiten is. Tegen 
2016 wil de groep wereldwijd 1 miljard USD inkomsten halen. Telenor heeft al waardevolle posities in 
financiële dienstverlening in heel wat markten en is flexibel als het gaat over de beste manier om mobiele 
financiële diensten aan te bieden in elk van de elf markten waar het actief is.  
  

Over Société Générale Srbija (www.societegenerale.rs) 

 
Société Générale Srbija maakt deel uit van de Groep Société Générale, die actief is in 76 landen, 154 000 
mensen in dienst heeft en wereldwijd 32 miljoen cliënten bedient. Société Générale is al 35 jaar aanwezig 
in Servië. Het heeft er een netwerk van 102 kantoren en telt er meer dan 1 300 personeelsleden.  
Naast bankdiensten en -producten voor particulieren en rechtspersonen biedt Sociéte Générale Srbija 
leasingdiensten (SOGELEASE), consumentenkredieten via verkooppunten, aansluitingen bij een vrijwillig 
pensioenfunds (SOGE Penzije) en verzekeringen (SOGE Osiguranje). 

 

Over KBC Banka (www.kbc.com)  

 
KBC Banka (vroeger Alco Banka a.d. Beograd) werd in 1996 opgericht als een vennootschap op aandelen. 
In 2007 werd KBC voor 100% eigenaar van het bedrijf. KBC Banka is een algemene bank die een volledig 
gamma van producten en diensten aanbiedt aan particulieren, kmo’s en grote bedrijven via zijn netwerk 
van 58 kantoren. De bank bedient ongeveer 81 000 particuliere en kmo-cliënten. Ze heeft 492 
personeelsleden. In 2012 bekleedde KBC Banka de 22

e
 plaats in de Servische banksector. 

 
 

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. Ingevolge die 
aangepaste strategie, en op vraag van de Europese Commissie, besliste KBC om een aantal 
ondernemingen in niet-EU-markten en met een beperkt marktaandeel te desinvesteren, zoals de 
activiteiten van KBC Banka (Servië). 
Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België). De groep heeft meer dan 37 000 vte’s in 
dienst, heeft 9 miljoen cliënten en is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).  
Volg KBC op www.twitter.com/kbc_group.  

Voor deze transactie werd KBC geadviseerd door Alba Partners en KBC Securities.  

http://www.telenor.rs/
http://www.societegenerale.rs/
http://www.kbc.com/
http://www.kbc.com/
http://www.twitter.com/kbc_group
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

KBC Groep 

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  
 
Telenor Serbia 

Marija Vujanić, Communication Manager 
Tel +381 63 670 520 E-mail marija.vujanic@telenor.rs 
 
Goran Stupar, Media Specialist 
Tel +381 63 230 095 E-mail goran.stupar@telenor.rs  

 
Société Générale Srbija 
 
Aleksandra Nenadovic, Communication Department Manager 
Tel +381 63 65 75 67 E-mail aleksandra.nenadovic@socgen.com   
 
Ana Markovic, PR Expert 
Tel +381 63 104 88 27 E-mail ana.markovic@socgen.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

KBC Groep NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 

 Viviane Huybrecht: 
 directeur  Corporate 

Communicatie  
 en Persdienst / 

woordvoerster 
 Tel. 02 429 85 45 

                                                                                                 
 Persdienst  

 Tel. 02 429 65 01  
 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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