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Medirect Bank België benoemt Marcia De Wachter
tot voorzitster van de Raad van Bestuur
Marcia De Wachter, voormalig vicegouverneur van de Nationale Bank van
België, is benoemd tot voorzitster van de Raad van Bestuur van Medirect
Bank België, een dochteronderneming van MeDirect International Banking
Group.
Marcia De Wachter, die sinds 2019 lid is van de raad van bestuur van Medirect
Group, is doctor in de economie en had een indrukwekkende carrière bij de
Nationale Bank van België. Zij brengt een schat aan ervaring mee naar de bank.
De loopbaan van Marcia De Wachter bij de Nationale Bank overspant drie
decennia. Zij was lid van het Directiecomité en oefende de functies uit van
vicegouverneur, secretaris generaal en woordvoerster. Zij was plaatsvervangend
lid van de raad van bestuur en de algemene raad van de Europese Centrale
Bank, lid van het economisch en financieel comité van de Europese Unie en
plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van de Bank voor Internationale
Betalingen.
Tim Rooney, CEO van Medirect België: " Ik ben verheugd Marcia te mogen
verwelkomen als voorzitter van onze Raad van Bestuur. Marcia, die
samengewerkt heeft met internationale banken en Fintechs, brengt een schat
aan ervaring mee op het gebied van bankbestuur. Dit zal voor mij en mijn
collega's van het Directiecomité van onschatbare waarde blijken bij het
ontwikkelen van onze strategie voor de volgende groeifase van MeDirect België
als nichespeler in de sector van het digitale bankieren en vermogensbeheer. Met
haar reputatie als people manager zal ze een grote meerwaarde hebben voor
het internationale team dat we bij MeDirect hebben".
Marcia De Wachter voegde hier aan toe: "Het is voor mij een eer om deel uit te
maken van een internationaal “eerste divisie”- team met allemaal zorgvuldig
geselecteerde, zeer ervaren managers en medewerkers, die de 'best of class'
knowhow van zeer verscheidene financiële markten, geografieën en digitale
domeinen met zich meebrengen. Ik ben onder de indruk van de innovatieve
vuurkracht van MeDirect en de snelheid waarmee de bank zich aanpast aan de
behoeften van de consument. Ik ben er trots op deel uit te maken van deze
Europese technologiegroep in digitaal vermogensbeheer.”

Arnaud Denis, Group CEO, MeDirect Group, verklaarde: "Met de aanstelling van
Marcia zijn we nog beter in staat om ons doel te bereiken en onze positie als dé
internationale digitale vermogensbank bij uitstek te versterken".
Mike Bussey, Voorzitter van MeDirect Group, voegde hieraan toe: "We zijn
verheugd dat iemand van Marcia's kaliber en ervaring onze Belgische
dochteronderneming zal voorzitten, na de belangrijke bijdrage die ze reeds
geleverd heeft als Bestuurder van de Groep".
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MeDirect Bank NV is een Belgische bank die eenvoudige en kwalitatieve spaaren beleggingsproducten aanbiedt met als doel iedereen de kans te geven het
beste uit zijn geld te halen. De bank heeft het breedste scala aan fondsen waarin
haar klanten op de markt kunnen beleggen. De spaargelden bij MeDirect vallen
onder het Belgische depositogarantiestelsel, dat een garantie biedt tot 100.000
euro per persoon, per bank. Sinds de lancering van de bank hebben meer dan
48.000 klanten MeDirect al meer dan 2 miljard euro aan spaar- en
beleggingsgeld toevertrouwd.
www.medirect.be
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