Kennisgeving
Groep Degroof Petercam en de brexit

Geachte cliënt,
De afgelopen maanden kreeg de beslissing van de Britten om de Europese Unie te verlaten, de zogeheten
brexit, veel aandacht in de pers. Met name de grote uitdagingen die het vertrek van het Verengd Koninkrijk
met zich meebrengt voor de Europese wetgevers en financiële toezichthouders kwamen daarbij uitvoerig
aan bod.
Groep Degroof Petercam volgt de brexitdebatten al maandenlang op de voet. Onze teams analyseerden
voor u welke scenario’s mogelijk zijn en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor onze relatie met u en
voor de activiteiten en diensten van de Groep.
Hoewel er grote onduidelijkheid blijft over de politieke beslissingen die tussen nu en 29 maart 2019 zullen
worden genomen, heeft Degroof Petercam zich voorbereid op een eventuele harde brexit. Dat neemt niet
weg dat de Groep hoopvol blijft dat de partijen evenwichtige afspraken zullen maken die de belangen van
de burgers en de economieën van de betrokken landen vooropstellen.
Samen met u blikken we graag terug op het werk dat in 2018 rond dit thema is verricht en overlopen we de
resultaten van onze voorlopige analyses.
De Groep Degroof Petercam is stevig verankerd in Europa; het overgrote deel van onze juridische entiteiten
bevindt zich op het Europese continent, terwijl geen enkele entiteit diensten aanbiedt vanuit het Verenigd
Koninkrijk. Daardoor is Groep Degroof Petercam ongetwijfeld veel minder blootgesteld aan het Verenigd
Koninkrijk dan sommige andere spelers op de financiële markt. Onze multidisciplinaire teams hebben de
afgelopen maanden de situatie grondig geanalyseerd en onderhielden daarnaast regelmatig contact met
tegenpartijen en dienstverleners. Op die manier vergewiste Degroof Petercam zich ervan dat die
marktspelers ook terdege rekening hielden met de hypothese van een wanordelijke brexit en indien nodig
de risico’s daarvan incalculeerden, zodat eventuele negatieve effecten tot een minimum beperkt blijven.
Sommige financiële dienstverleners hebben ons op de hoogte gebracht van de impact op hun activiteiten
en van hun plannen om deze over te brengen naar het Europese vasteland. Binnen deze context ondernam
Groep Degroof Petercam talrijke stappen om dergelijke tegenpartijen en dienstverleners te begeleiden
tijdens hun migratieprojecten. Onder impuls daarvan werd een hele reeks nieuwe overeenkomsten en
contracten voor de levering van diensten onderhandeld en ondertekend met Europese tegenpartijen.
Zowel de gemaakte analyses als de huidige politieke context en regelgeving laten Groep Degroof Petercam
toe u gerust te stellen. De impact van de brexit op de activiteiten van onze entiteiten, ongeacht hun locatie,
zou beperkt moeten blijven. Dat houdt in dat de ondernemingen en juridische entiteiten van onze Groep u
onverminderd diensten zullen blijven verlenen en dat de brexit geen verandering zal teweegbrengen in
onze relatie met u. Ook op het vlak van de contractuele documentatie waarmee u vertrouwd bent, en van
uw contractuele rechten en verplichtingen, is een wijziging niet aan de orde. De activa die u bij ons in
beheer of bewaring hebt gegeven, zijn beschermd door een nationaal systeem van depositogarantiestelsels
dat op Europees niveau is uitgewerkt. Die bescherming blijft gelden in alle landen waar u uw activa hebt
toevertrouwd aan een entiteit van de Groep Degroof Petercam. Voorts blijven de nationale
toezichthouders ook verantwoordelijk voor het toezicht op de verschillende entiteiten van de Groep en
staat Degroof Petercam op Europees niveau onder het toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB).
Als onze analyses echter zouden uitwijzen dat u, als gevolg van een heel specifieke persoonlijke situatie
en/of specifieke diensten die u worden verleend, toch het risico zou lopen op een mogelijke impact, dan
zullen wij u uiteraard op dat risico wijzen via het communicatiekanaal dat u hebt overeengekomen met de
entiteit waarmee u in verbinding staat.
Als u vragen hebt hierover of bijkomende informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met uw
relatiebeheerder of contactpersoon.
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Ook in de toekomst blijft Groep Degroof Petercam de evolutie van het brexitdossier op de voet volgen. Niet
alleen om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen, maar ook om steeds uw belangen als
cliënt en uw activa veilig te stellen. We blijven erop toezien dat onze dienstverlening en uw rechten en
verplichtingen tegenover een of meerdere ondernemingen van onze Groep niet in het gedrang kunnen
komen. Mocht de politiek of de regelgeving er ons op een bepaald ogenblik toch toe dwingen om de
conclusies van onze analyses te herzien, dan nemen wij uiteraard contact op met u.
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