Amsterdam, 30 juli 2018

IR/Persbericht
ABN AMRO neemt Société Générale Private Banking België N.V. over
ABN AMRO kondigt vandaag aan dat er met Société Générale overeenstemming is bereikt over de aankoop van
Société Générale Private Banking België N.V., de private banking dochter van Société Générale in België. Door
deze activiteiten te combineren met de bestaande private banking activiteiten van ABN AMRO in België, verstevigt
de bank haar marktpositie in België en haar positie als toonaangevende private bank in de eurozone.
Pieter van Mierlo, CEO ABN AMRO Private Banking: ”Deze overname past perfect in onze strategie om onze
positie in private banking in Noordwest Europa te versterken. We kunnen onze klanten daardoor nog beter
bedienen en onze activiteiten verder uitbreiden.”
Solange Rouschop, CEO ABN AMRO Private Banking in België: “Deze overname is een belangrijke mijlpaal op
ons ambitieuze groeipad voor België. We zijn ervan overtuigd dat we samen verder kunnen bouwen aan onze
sterke private banking-propositie in België.”
Private Banking is een kernactiviteit van ABN AMRO Group, met een beheerd vermogen van ruim
EUR 200 miljard. Private Banking heeft zich de laatste tijd ontwikkeld van een breder geografisch bereik naar
sterke lokale merken in kernlanden in Noordwest Europa. Ter verbetering van de klanttevredenheid en
financiële resultaten worden er op dit moment binnen Private Banking digitalisatie- en operationele
vereenvoudigingsprogramma’s uitgevoerd. In 2020 moeten de geharmoniseerde product- en serviceproposities
en -platforms, evenals de gestandaardiseerde processen zorgen voor schaalgrootte en groei in de private
banking-activiteiten van ABN AMRO in Noordwest Europa. Met de vandaag aangekondigde overname
verdubbelt ABN AMRO ongeveer het beheerd vermogen in België tot boven EUR 12 miljard.
De geplande transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders en
mededingingsautoriteiten. De transactie wordt naar verwachting in Q1 2019 afgerond en heeft naar schatting
een gering effect op de CET1-kapitaal ratio.
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