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Persbericht – tijdens beurstijd 

 
Brussel, Warschau – 26 april 2013 

 

KBC Securities stemt zijn Poolse activiteiten af 

op zijn geüpdatete strategie 
 

KBC Securities in Polen kondigt aan dat het zijn lokale bedrijfsactiviteiten heroriënteert en besliste om zich 
te concentreren op zijn effectendiensten (“Securities Services”): 

- Elektronische toegang, telefonische en directe toegang tot de beurs van Warschau en de 
internationale markten; 

- Clearing-, settlement- en custodydiensten op de Poolse en internationale markten (Die diensten 
kunnen worden geleverd op algemeen of op individueel rekeningniveau); 

- Uitlenen en ontlenen van effecten; 
- Geïntegreerde makelaars- en custodydiensten voor de Poolse en internationale markten; 
- Business Process Insourcing-diensten, die een volledige effectenverwerking bieden aan andere 

financiële instellingen, zoals uitvoering, bewaring, front-end, backoffice en andere ICT-
oplossingen.  

KBC Securities beschouwt Centraal-Europa als een thuismarkt voor zijn effectendienstverlening en Polen 
is de grootste markt in die regio. KBC Securities zal zijn effectendiensten aanbieden aan professionele 
kopers en verkopers in Polen, zijn andere thuismarkten en de internationale markten. 
 
Als gevolg van die strategische heroriëntering zullen de andere Poolse activiteiten van KBC Securities 
(retailmakelaardij, market making, onderzoek en bedrijfsfinanciering) worden stopgezet. KBC Securities 
Polen heeft een raamovereenkomst gesloten met Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (“DM 
BOŚ”), dat een aanbod voor de retailcliënten heeft opgesteld. Door de retailcliënten een geschikte 
dienstverlener voor de toekomst voor te stellen, maken we een vlotte overgang mogelijk. De retailcliënten 
zijn niet verplicht een overeenkomst te sluiten met DM BOŚ. De betrokken cliënten zullen persoonlijk op de 
hoogte worden gebracht en krijgen de nodige ondersteuning bij de kosteloze overdracht van hun posities 
bij KBC Securities.. 
 

In de tussentijd zal KBC Securities Polen zijn verplichtingen ten aanzien van de markt en zijn cliënten 
blijven nakomen en zal het dezelfde uitstekende professionele service blijven bieden als voorheen. 
Door de beperking van zijn activiteiten zal KBC Securities Polen ook zijn personeelsbestand afbouwen. 
Het zal daarbij de relevante Poolse sociale wetgeving in acht nemen. Bij KBC Securities Polen werken 
momenteel 95 mensen. Alle betrokken personeelsleden zijn op de hoogte gebracht van de beslissing. 
 

Over KBC Securities 
KBC Securities is het beurshuis van de KBC-groep en is actief in West- en Centraal-Europa. 
KBC Securities biedt strategisch en financieel advies aan, alsook oplossingen voor het aantrekken van kapitaal en 
bedrijfsfinanciering voor zowel particuliere als beursgenoteerde bedrijven. Zijn effectenserviceteams leveren voor de 
cliënten makelaars-, settlement-, clearing- en custodydiensten. KBC Securities is gespecialiseerd in cash equities en 
obligaties. De effectendiensten omvatten equity research, verkoop en trading, market making, corporate finance en 
corporate broking.  
Voor retailcliënten biedt KBC Securities toegang tot de markt via tradingplatforms in bepaalde landen. 
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