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Frankfurt / Den Haag, 17 januari 2017

NIBC benoemt Markus Buncsak als CEO van NIBC Bank
Deutschland AG

NIBC maakt de benoeming bekend van Markus Buncsak als Chief Executive Officer van NIBC Bank Deutschland

AG, de Duitse tak van de bank, per 1 februari 2017. Gezien zijn uitgebreide ervaring in corporate banking en zijn

bewezen staat van dienst bij de opbouw van een positie in de lokale bankensector, betekent deze benoeming

een verdere versterking van de activiteiten van NIBC in het Duitse midcapsegment. Duitsland is de tweede

thuismarkt van NIBC. De benoeming is goedgekeurd door de Duitse toezichthouder BaFin.

Herman Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Commissarissen (Aufsichtsrat) van NIBC AG en CFO van NIBC:

“Wij zijn verheugd dat Markus ons team in Duitsland komt versterken en de commerciële activiteiten op onze

tweede thuismarkt gaat aansturen. Hij heeft ontegenzeggelijk zijn sporen verdiend in de Duitse corporate

banking-sector. Tijdens zijn internationale carrière is Markus vooral werkzaam geweest in corporate banking en

schuldfinanciering en vastrentende waarden voor middelgrote ondernemingen, de specifieke doelgroep van

NIBC. Zijn vaardigheden zullen NIBC helpen om nog inventievere en professionelere oplossingen voor onze

klanten in Duitsland uit te werken. Wij danken Thom Rasser en Jean Spanjersberg voor hun toewijding en inzet

als respectievelijk interim CEO en CRO en zijn blij dat zij, samen met Markus, de nieuwe Raad van Bestuur

vormen.”

NIBC Bank Deutschland AG omvat de corporate banking-activiteiten van NIBC in Duitsland. De focus ligt op die

sectoren waarin ons internationale team ruime ervaring heeft opgebouwd: Food, Agri, Retail & Health, Industrie

en Telecom, Media, Technologie & Services. Kenmerkend voor de oplossingen die wij bedenken voor complexe

problemen van zakelijke klanten is in veel gevallen onze inventiviteit: het resultaat van de professionaliteit en het

ondernemerschap van NIBC.

NIBC biedt in Duitsland ook internetspaarproducten aan via NIBC Direct.

Profiel van NIBC

NIBC is de bijzondere bank voor beslissende momenten. Onze Corporate Banking activiteiten bieden een

combinatie van corporate finance & capital markets, financieren en investeren aan in de sectoren Food, Agri &

Retail, Industrie, Infrastructuur & Duurzame Energie, Olie & Gas, Onroerend Goed, Scheepvaart & Intermodaal

Transport en Telecom, Media, Technologie & Services. Consumer Banking verstrekt via NIBC Direct

woninghypotheken in Nederland en online spaarproducten in zowel Nederland, België als Duitsland.

NIBC is gevestigd in Den Haag maar heeft tevens kantoren in Frankfurt, Amsterdam, Londen en Brussel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Press Relations

T: +31 70 342 5625

Debt Investor Relations

T: +31 70 342 9836

E: info@nibc.com
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Disclaimer

Dit persbericht is een vertaling van het Engels. De officiële Engelse versie is leidend.
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