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Philippe Delva wordt nieuwe CEO MeDirect Bank
De raad van bestuur van MeDirect Bank draagt Philippe Delva voor als nieuwe CEO. Hij volgt
Xavier De Pauw op die besloten heeft de bank te verlaten voor een nieuwe uitdaging.
Philippe Delva kan bogen op een rijkgevulde carrière binnen de Belgische en internationale
financiële sector. Hij was ruim 30 jaar actief, eerst bij de Generale Bank en later bij Fortis als Global
CEO van Fortis Bank Leasing. Philippe heeft reeds een grondige kennis van de bank door zijn rol als
voorzitter van het Audit en Risk Comité van MeDirect Bank NV sinds het verkrijgen van de
Belgische banklicentie in 2015. Mits de voorafgaandelijke goedkeuring vanwege de
toezichthouders neemt Philippe Delva vanaf 1 september 2018 de rol op als CEO van MeDirect
Bank.
Philippe Delva volgt Xavier De Pauw op die besloten heeft de bank te verlaten voor een nieuwe
uitdaging. Xavier De Pauw: “Het is met gemengde gevoelens dat ik afscheid neem van MeDirect.
Negen jaar na de mede-oprichting van MeDirect Group en vijf jaar na de lancering van MeDirect
Bank België, heb ik besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. In deze nieuwe uitdaging zal ik
voortbouwen op de steeds snellere innovatie- en transformatietrends in de financiële sector. Ik
verlaat deze bloeiende onderneming, wetende dat de klanten in goede handen zijn met Philippe
Delva als nieuwe CEO.”
Philippe Delva: “Met heel veel overtuiging neem ik de rol aan als CEO. MeDirect is een prachtige
onderneming die de voorbije vijf jaar een mooi groeiverhaal heeft weten neer te zetten in België.
Samen met het ganse MeDirect team zorgen we ervoor dat dit succesverhaal wordt voortgezet.”
Over MeDirect
Philippe Delva vervoegt MeDirect op een moment dat de bank zich heeft weten te positioneren als
belangrijke uitdager binnen de Belgische bankensector. MeDirect is ondertussen vooral gekend als
dé fondsenbank met meer dan 500 fondsen van 60 gerenommeerde fondsenhuizen en kant-enklare Modelportefeuilles, zonder instap- en uitstapkosten. In 2014 innoveerde de bank door als
eerste in België Online Vermogensbeheer aan te bieden. Daarnaast biedt de bank ook
verschillende spaar- en termijnrekeningen aan met attractieve rentevoeten die tot de betere in de
markt behoren. Dit alles steeds vanuit een filosofie om iedereen de mogelijkheid te bieden het
beste uit zijn spaargeld te halen. Sinds de lancering van de bank in 2013 zijn er al meer dan 30.000
klanten die in totaal meer dan 1,5 miljard euro (totaal spaargelden en beleggingen van particuliere
klanten) aan MeDirect hebben toevertrouwd.
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