
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brussel, 23 november 2017 

 
 

Belfius en Kepler Cheuvreux creëren samen 
een nieuw Equity productaanbod in België ter versterking van de 

dienstverlening aan corporate en wealth management klanten 
 

Substantiële verhoging van de Equity Capital Markets-distributiecapaciteit voor  
corporate klanten van Belfius via een verkoopplatform van meer dan 1.350 

institutionele investeerders in Europa en de V.S. 

 
Toegang tot de breedst beschikbare equity research footprint in België voor   

institutionele en wealth management klanten van Belfius. 

 
Belfius en de belangrijkste Europese en onafhankelijke equity broker Kepler Cheuvreux 
hebben een strategisch partnership gesloten om een nieuwe equity combinatie te creëren met 
een sterke lokale aanwezigheid in België. Samen staan zij garant voor een hoog kwalitatief 
aanbod op het vlak van Equity Capital Markets (ECM-transacties), equity research, institutional 
sales en brokerage. 

 
Door deze samenwerkingsovereenkomst, versterkt Belfius zijn service-aanbod voor corporate en 
wealth management klanten. Het is de ambitie van Belfius om zijn succes in Debt Capital Markets 
(DCM) ook in ECM te evenaren. Het strategisch partnership met Europa’s grootste, onafhankelijke 
equity broker, Kepler Cheuvreux, zal Belfius immers toelaten eenzelfde toonaangevende equity positie 
in België te verwerven zoals nu op het vlak van DCM. 
 
In het kader van dit innovatief ECM-partnership draagt Belfius de verantwoordelijkheid voor de 
origination en structuring van equity kapitaalmarkttransacties in België, terwijl  Kepler Chevreux de 
equity research, brokerage en institutional sales aanlevert. Het ECM-partnershipmodel van Kepler 
Cheuvreux heeft  reeds haar succes bewezen in het kader van recente  partnerships met UniCredit 
(sinds 2011), Crédit Agricole CIB (sinds 2013), Rabobank (sinds 2016) en Swedbank (sinds juli 2017). 
 
Dit strategisch partnership van Belfius met Kepler Cheuvreux werd bekrachtigd door het opnemen van 
een participatie van 5,2 % in het kapitaal van Kepler Cheuvreux. Belfius zal tevens vertegenwoordigd 
zijn in Kepler Cheuvreux’s Supervisory Board. In het kader van de samenwerking versterkt Kepler 
Cheuvreux bovendien haar Benelux activiteiten en opent een vestiging in de Belfius Tower te Brussel. 
 
Het partnership combineert de kwaliteiten van Belfius op het vlak van bankdiensten, financieel 
advies en zijn capital markets-netwerk met Kepler Cheuvreux’s research expertise en 
distributiecapaciteit. Corporate klanten kunnen beroep doen op de uitgebreide ECM- 
distributiecapaciteit via Kepler Cheuvreux’s verkoopplatform dat meer dan 1.350 institutionele 
investeerders in Europa en de V.S. bedient via 125 sales en sales traders in 12 landen. Naast de 
toegang tot een veel bredere doelgroep van investeerders, zullen corporate klanten van Belfius ook 
gebruik kunnen maken van een versterkte roadshow logistiek en conferentie-aanbod. Institutionele 
investeerders van Belfius krijgen toegang tot de meest omvangrijke, hoogkwalitatieve research 
footprint in België en de grootste coverage van Europese aandelen. Wealth management klanten 
zullen kunnen genieten van een krachtige “idea sourcing” voor in- en desinvesteringen en een 
naadloze uitvoering. 

 

     

 



Belfius en Kepler Cheuvreux zullen meer dan 120 equity research analisten ter beschikking hebben 
en over de grootste research footprint in België beschikken. Als onderdeel van de 
samenwerkingsovereenkomst zal Kepler Cheuvreux haar huidige research coverage  tot meer dan 80 
Belgische aandelen verhogen, naast haar pan-europese coverage van 1.000 aandelen in 32 
verschillende sectoren. Klanten van Belfius kunnen bovendien  genieten van research van V.S.- en 
Aziatische ondernemingen via  samenwerkingsovereenkomsten met Piper Jaffray en CIMB. 
 
Bruno Accou, Head of Financial Markets, zal Belfius vertegenwoordigen in Kepler Cheuvreux’s 
Supervisory Board, en Sofie De Loecker, Head of Capital Markets Services van Belfius zal de teams 
van debt en equity capital markets aansturen. 
 
Dirk Gyselinck, lid van het Directiecomité van Belfius en verantwoordelijk voor Public & Corporate 
Banking en Financial Markets : “Belfius is sinds vele jaren actief in ECM-transacties, maar wenst deze 
activiteit verder uit te bouwen om onze dienstverlening naar zowel corporate klanten als institutionele 
investeerders nog verder te ontwikkelen en te verbreden. Dankzij dit innovatief partnership met Kepler 
Cheuvreux kan Belfius onmiddellijk een toppositie in equity diensten en expertise verwerven die het 
op rendabele wijze mogelijk maakt ons aanbod aan corporate en wealth management klanten te 
verdiepen, onze leiderschapspositie in Debt Capital Markets te versterken en onze distributiecapaciteit 
verder te diversifiëren”. 
 
Laurent Quirin, CEO van Kepler Cheuvreux: “ Ons partnership met Belfius betekent een bevestiging 
van onze sterke klantenfranchise in Europa en van een uniek partnershipmodel dat ons toelaat verder 
te investeren en voorloper te blijven op het vlak van research en executie capaciteit. We kijken uit 
naar deze belangrijke en innoverende samenwerking met Belfius”. 
 
Over Kepler Cheuvreux 

Kepler Cheuvreux is een toonaangevend en onafhankelijk Europees beurshuis gespecialiseerd in financieel 
advies en intermediatie. De onderneming heeft vier business lines: Equities, Debt & Derivatives, Investment 
Solutions en Corporate Finance. De groep telt ongeveer 550 medewerkers en heeft zijn hoofdzetel in Parijs.  
Kepler Cheuvreux is eveneens aanwezig in Amsterdam, Boston, Frankfurt, Genève, Londen, Madrid, Milaan, 
New York, Oslo, Stockholm, Wenen, Zurich en opent weldra een vestiging in Brussel.     
Het management en de medewerkers zijn de grootste aandeelhouders: vooraanstaande Europese financiële 
groepen zoals Crédit Agricole CIB, UniCredit, Rabobank, Swedbank en nu ook Belfius zijn tevens belangrijke 
aandeelhouders. 
Kepler Cheuvreux stelt 120 equity research analisten tewerk die 1.000 Europese ondernemingen opvolgen. 
Kepler Cheuvreux heeft de breedst beschikbare equity research footprint in continentaal Europa. Voor meer 
informatie: www.keplercheuvreux.com/  
 
Over Belfius Bank & Verzekeringen 

Belfius  is een geïntegreerde bankverzekeraar met een stevige lokale verankering, die zijn commerciële 
activiteiten uitoefent in België in drie sleuteldomeinen: retail, commercial & private banking en wealth 
management, financiële dienstverlening aan de publieke en sociale sector en ondernemingen, en verzekeringen.  
Dankzij zijn 150 jaar ervaring in de overheidssector is Belfius altijd de bevoorrechte partner geweest van de 
entiteiten van de openbare en de sociale sector en van talrijke KMO’s en Mid-Corps  in België. Het levert zijn 
klanten een geïntegreerd en volledig gamma van producten en diensten. De activiteit inzake corporate banking 
spitst zich in hoofdzaak toe op ondernemingen die actief zijn in België, met bijzondere aandacht voor middelgrote 
ondernemingen.  
Belfius Bank & Verzekeringen is volledig in handen van de Belgische overheid via de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij (FPIM). 
Meer informatie op www.belfius.com. 
 
 
Perscontacten 
 
Belfius Bank & Verzekeringen 

Ulrike Pommée, Head of Media Relations :  + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be of  press@belfius.be 
Website: www.belfius.com 
 
Kepler Cheuvreux 

Robert Buller, Head of Media Relations : + 33 153 65 35 79 / + 33 6 84 97 87 88, rbuller@keplercheuvreux.com  
Website : www.keplercheuvreux.com/ 
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