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Brussel, 2 november 2021 (8u15 CET)  

Wijziging in de Raad van Bestuur 
van KBC Groep 

 
 
Mevrouw Júlia Király, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur van KBC 
Groep en lid van het Audit Comité en Remuneratiecomité van KBC Groep, heeft te kennen gegeven 
dat ze om persoonlijke redenen haar mandaat als bestuurder wenst stop te zetten. KBC Groep 
neemt nota van haar ontslag. Op initiatief van het benoemingscomité zal de Raad van Bestuur het 
proces starten om een nieuwe onafhankelijke bestuurder voor te dragen.  
 
Koenraad Debackere, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep wenst Júlia Király 
uitdrukkelijk te bedanken voor haar jarenlange inzet:  “Júlia werd als onafhankelijk bestuurder lid 
van onze Raad van Bestuur in 2013. Ik wil Júlia van harte bedanken voor haar jarenlange steun en 
toewijding aan KBC, voor de scherpzinnigheid van haar analyses, haar oordeelkundige adviezen 
en haar collegialiteit, die de werking van de Raad van Bestuur en beide comités ten goede 
kwamen.” 

KBC Groep is een internationale bank-verzekeraar en heeft in Hongarije investeringen zowel in de 
banksector (K&H bank) als in de verzekeringssector (K&H Verzekeringen). K&H Groep, één van de 
belangrijkste spelers in de Hongaarse financiële sector, zet vol in  op  het ondersteunen van de 
Hongaarse economie en de creatie van welvaart voor de Hongaarse samenleving. 

 

U vindt een biografie van Mevrouw Júlia Király op www.kbc.com (Júlia Király (kbc.com)). 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

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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Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens 
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Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé 
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KBC-persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com   
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group  
Blijf op de hoogte van alle innovatieve 
oplossingen   

 

Persbericht 
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* 

http://www.kbc.com/
https://www.kbc.com/nl/biografie/julia-kiraly.html?zone=topnav
mailto:pressofficekbc@kbc.be
mailto:pressofficekbc@kbc.be
http://www.kbc.com/
http://www.twitter.com/kbc_group
https://www.kbc.com/nl/newsroom/innovatie/innovatie-2021.html
https://www.kbc.com/nl/newsroom/innovatie/innovatie-2021.html

