Persbericht

Brussel, 3 februari 2020

Dajia (voorheen Anbang) bevestigt verdere ondersteuning
toekomstige ontwikkeling van Bank Nagelmackers
Na een verlies in 2018 als gevolg van uitzonderlijke elementen, hebben nieuwe initiatieven geleid tot een
substantiële ommekeer van de financiële prestaties van Bank Nagelmackers in 2019. Bank Nagelmackers zal naar
verwachting een nettowinst van meer dan EUR 9 miljoen en een CET1-ratio van ongeveer 16% rapporteren per
31 december 20191. De bank is nu op de goede weg en zal haar prestaties in 2020 en daarna blijven verbeteren
dankzij haar hernieuwde strategische focus.
In het licht van de significante verbetering van de financiële prestaties van Bank Nagelmackers en het succes van
haar bijgestuurde strategie, is de aandeelhouder van de bank, Dajia, ervan overtuigd dat Bank Nagelmackers extra
waarde kan leveren door de aangescherpte strategie succesvol te implementeren. Dajia lanceerde een strategische
evaluatie van haar activa buiten China (inclusief Bank Nagelmackers) in mei 2017 en ontving verschillende blijken
van belangstelling voor de bank eind vorig jaar.
De bank kondigt het vertrek aan van Tim Rooney, haar CEO sinds juni 2018. Mr. Rooney heeft een belangrijke
rol gespeeld bij het initiëren en uitvoeren van de eerste fase van de nieuwe strategie en bij het begeleiden van
de strategische review. De heer Rooney zal de Bank verlaten op 3 februari 2020. De Raad van Bestuur bedankt
Mr. Rooney voor zijn leiderschap en wenst hem veel succes voor de toekomst.
De Raad van Bestuur van de bank besliste op 3 februari 2020 dat, in afwachting van de benoeming van een nieuwe
CEO, David Yuan, momenteel Chief Financial Officer, de bank zal leiden als CEO ad interim.
Het Directiecomité blijft samengesteld uit David Yuan, CEO ad interim en Chief Financial Officer, Sjaak Kuin,
Chief Risk Officer, en Aymon Detroch, Chief Commercial Officer.
Een nieuw en boeiend hoofdstuk in de rijke geschiedenis van Bank Nagelmackers begint vandaag. Het ervaren
management van de Bank zal het product- en serviceaanbod en de activiteiten van de bank blijven hervormen en
optimaliseren om een meer klantgerichte, slankere en efficiëntere bank vorm te geven.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de heer Aymon Detroch, woordvoerder, CCO en uitvoerend
directeur van Bank Nagelmackers nv.
Telefoonnummer: 02 229 70 87 (Laetitia Van den Bosch, Head of Communication)
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Het jaarverslag 2019 van Bank Nagelmackers nv zal binnenkort gepubliceerd worden, na goedkeuring door de Raad van Bestuur van de bank.

Over Bank Nagelmackers nv
Bank Nagelmackers nv biedt een volledig scala aan financiële producten en diensten aan, zoals deposito’s en kredieten, beleggingsproducten,
vermogensbeheer en wealth management. Zo bedient ze momenteel 89.000 cliënten via haar netwerk van 89 kantoren, 4 Private Banking Centers en
1 Institutional Clients Center verspreid over heel België.
De bank richt zich voornamelijk op particuliere cliënten uit het midden- en hogere segment die advies willen over hun financiële toekomst.
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