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Succesvol eerste jaar van MeDirect als Belgische bank
MeDirect Bank heeft haar eerst jaar als Belgische bank1 succesvol afgesloten:
 de bank heeft haar klantenbestand bijna verdubbeld, van 9.800 aan de start van
het financiële jaar tot 18.000;
 de aan MeDirect toevertrouwde spaargelden via innovatieve, unieke en
transparante spaarproducten, groeiden aan tot € 709 miljoen;
 het MeDirect online vermogensbeheer- en beleggingsplatform kende het
afgelopen financiële jaar een groei van ongeveer 260%.
De transparantie van de bank en de ‘open architectuur’ aanpak om de meest geschikte
producten en diensten aan te bieden, wordt door haar klanten en de pers gewaardeerd. Zo
beschouwt Test-Aankoop MeDirect bijvoorbeeld als ‘het beste platform om te investeren in
beleggingsfondsen’ en ook ‘het meest transparante beleggingsplatform’ in België.
CEO Xavier De Pauw:“de goede resultaten van de bank tonen aan dat onze klantgerichte
aanpak zijn vruchten afwerpt. We zijn erg trots dat 96% van onze klanten aangeeft ‘tevreden’
tot ‘zeer tevreden’ te zijn met onze diensten.”
Een Belgische bank met sterke financiële cijfers
Per 31 maart 2016 had MeDirect een kapitaalpositie van € 130 miljoen. De aandeelhouder van
de bank heeft voor deze zomer een verdere kapitaalinjectie van € 50 miljoen gepland. Hierdoor
kan de bank het groeitempo aanhouden en tegelijkertijd de gezonde financiële en verplichte
ratio’s handhaven.
MeDirect Bank was al binnen 7 maanden na haar start als Belgische bank (Belgische
banklicentie toegekend op 2 juni 2015) op maandbasis winstgevend. Dit dankzij het unieke en
efficiënte businessmodel dat de bank hanteert. Het financiële resultaat voor het eerste jaar
bedraagt weliswaar nog €1,85 miljoen (negatief), maar is vooral het gevolg van opstartkosten
en behoedzame voorzieningen.
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Cijfers in dit gedeelte zijn per 9 juni 2016. Vergelijkende cijfers zijn per 31 maart 2015 (einde van het vorige
financiële jaar)

Het kapitaal en de deposito’s van haar klanten worden aangewend om leningen te verstrekken
aan grote bedrijven, m.a.w. de bank investeert in de ‘reële economie’. De bank gebruikt een
schaalbaar bedrijfsmodel en is voor deze leningen actief in heel Europa. Dit zorgt ervoor dat de
bank kan kiezen in welke sectoren en geografische gebieden zij leningen wenst te verstrekken.

Over MeDirect Bank
MeDirect Bank is een innovatieve online -bank die een totaaloplossing aanbiedt aan klanten
die op lange termijn een hoger rendement willen halen uit hun spaargeld. De bank biedt
eenvoudige spaarproducten aan tegen aantrekkelijke rentetarieven en kwalitatief online
vermogensbeheer, alsook een open architectuur van modelportefeuilles en individuele
beleggingen.
MeDirect was sinds september 2013 actief als bijkantoor in België. In juni 2015 ontving
MeDirect een Belgische banklicentie van de Nationale Bank van België. Op 31 maart bedroeg
de totale balans € 805,4 miljoen. Op 31 maart 2016 stond de solvabiliteitsratio van CAD
(Richtlijn Kapitaaltoereikendheid) op 16,25%, ruim boven het vereiste minimum van 8%,
vastgesteld in de CRD IV/CRR.
Meer informatie op: https://www.medirectbank.be/nl-be/over-medirect
Voor meer info:
Xavier De Pauw, CEO
xavier.depauw@medirectbank.be
+32 (0) 470 10 98 43
+32 (0) 2 518 00 14
Wim Wuyts, Head of Marketing
wim.wuyts@medirectbank.be
+32 (0) 474 91 15 67
+32 (0) 518 00 10

