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Brussel, Dublin – 14 november 2013

Wijzigingen aan de top van
KBC Bank Ireland plc.

Gisteren heeft John Reynolds, huidige CEO van KBC Bank Ireland, de Raad van Bestuur van KBC
Bank Ireland geïnformeerd over zijn wens om de bank te verlaten en andere kansen te grijpen. De
Raad van Bestuur heeft deze beslissing met spijt aanvaard.De Raad van Bestuur heeft de heer Wim
Verbraeken, momenteel CFO/COO van KBC Bank Ireland, benoemd tot CEO, in afwachting van de
goedkeuring door de Ierse nationale bank.

Na 29 jaar bij KBC, waarvan vier jaar als CEO, heeft John Reynolds de Raad van Bestuur op de hoogte
gebracht van zijn beslissing om de bank te verlaten en andere kansen te grijpen. Danny De
Raymaeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Bank Ireland, bedankte John voor zijn
bekwame bestuur tijdens die vier moeilijke jaren en de succesvolle oprichting dit jaar van een
platform voor retailbankieren. De heer De Raymaeker wenst hem veel succes in de toekomst.
Hij voegt eraan toe: "Ik ben ervan overtuigd dat de heer Verbraeken en zijn collega's in het bestuur
van de bank met de steun van KBC als sterke en stabiele aandeelhouder de verdere groei en
ontwikkeling en de toekomst van de bank zullen verzekeren, ten gunste van de cliënten, het
personeel en alle andere stakeholders".
KBC heeft ook beslist om het Directiecomité met een lid te versterken. Het zal daarvoor de functie
van CFO/COO opsplitsen in twee aparte functies. De opvolgers van Wim als COO en CFO zullen zo
snel mogelijk worden benoemd.
Wim Verbraeken (geboren op 11 juli 1960) kwam in juli 2013 bij KBC Bank Ireland. Hij verving er Ian
Black (die besliste om zijn carrière elders voort te zetten) als chief financial officer/chief operations
officer. Wim werd ook lid van het Directiecomité en de Raad van Bestuur van KBC Bank Ireland.
Wim Verbraeken studeerde in 1983 af aan de Koninklijke Militaire School (België) als burgerlijk
ingenieur en behaalde een MBA aan de KUL (Universiteit Leuven, België) in 1992. Hij begon zijn
carrière in 1984 als officier bij het Belgisch leger/het ministerie van Defensie. Hij begon bij KBC
(toenmalige Kredietbank) in 1992 als fondsbeheerder voor vastgoedbeleggingen. Wim kent Ierland
door zijn eerdere opdracht als directeur van de afdeling van KBC Project Finance in Dublin tussen
1996 en 2000. Sindsdien oefende hij een aantal directiefuncties uit bij KBC Bank, waaronder hoofd
van Project Finance voor Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, gevestigd in New York en directeur van
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KBC Bank Hong Kong. Voor hij dit jaar overstapte naar KBC Bank Ireland was Wim algemeen
directeur en binnen de Management Board verantwoordelijk voor kredieten en ALM bij Absolut
Bank in Moskou, tot die entiteit door de KBC-groep werd gedesinvesteerd.
KBC Bank Ireland is al 40 jaar actief in Ierland en maakt deel uit van de KBC-groep sinds 1978. Het is
een van de belangrijkste financiëledienstverleners in Ierland en heeft 700 mensen in dienst in
Dublin, Limerick, Cork, Belfast en Galway.
Met de steun van KBC als een stevige en stabiele aandeelhouder zal de heer Verbraeken de strategie
van KBC Bank Ireland voortzetten en zich concentreren op de verdere groei en ontwikkeling van de
bank.

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 nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven
van toepassing is.
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