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Brussel, 11 februari 2010 

 Société Générale Private Banking versterkt zijn directie in 
België 

Société Générale Private Banking, de afdeling binnen de groep Société Générale die zich 
toelegt op vermogensbeheer, versterkt zijn directieteam in België. Thierry Garde werd op 
1 december 2009 Vice-Voorzitter van het Directiecomité bij Société Générale Private Banking 
België.  Rodolphe d'Ursel werd op 5 januari 2010 benoemd als Verantwoordelijke voor het 
Franse cliënteel in België. 

Thierry Garde staat Jan De Coninck - Voorzitter van het Directiecomité van Société Générale 
Private Banking België - bij in het dagelijks bestuur. Hij zal zijn uitgebreide ervaring, o.a. 
opgedaan in het internationale bankwezen, goed kunnen benutten. Vooral met het oog op de 
verdere ontwikkeling van de vermogensbeheeractiviteiten in België, die momenteel 
13 agentschappen omvatten. 

Rodolphe d'Ursel neemt de verantwoordelijkheid van de Desk France op zich. Vanuit het 
agentschap in Brussel zal hij zich vooral toeleggen op Franse expats gebaseerd in België.  
 
Deze beide benoemingen geven blijk van de ambitie van Société Générale Private Banking om 
haar activiteiten op het vlak van vermogensbeheer op de Belgische markt verder te 
ontwikkelen en voor de vermogende personen in België de referentie te worden. 

 
*** 

 
Thierry Garde, 47 jaar, startte zijn loopbaan bij de Groep Société Générale in 1987 en werd 
vervolgens Adjunct-Directeur van de agentschappen in Saint-Etienne voor het Franse 
retailnetwerk. Daarna bouwde hij zijn carrière verder uit op internationaal niveau, onder andere 
in Moskou als Adjunct Algemeen Directeur van de Bank Vostok en vervolgens in Warschau als 
Chief Executive Officer van SG Polen. Daarna werd hij in New York verantwoordelijke voor de 
opvolging van de Europese en Aziatische corporate cliënten in Noord-Amerika. Van 2006 tot 
2008 vulde hij zijn rijke ervaring verder aan binnen Société Générale Private Banking Hambros 
als Adjunct-Verantwoordelijke voor de supervisie van de private bank op Gibraltar, de 
Bahamas en de Kanaaleilanden. In 2008 keerde hij terug naar de zetel van Société Générale 
Private Banking in Parijs en leidde er meerdere interdepartementale projecten vooraleer hij op 
1 december 2009 benoemd werd tot Vice-Voorzitter van het Directiecomité van Société 
Générale Private Banking in België.  
Thierry Garde is afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Politiques de Paris en heeft een Master 
in Publiek en Fiscaal Recht van de Université Paris II Assas. 

 
Rodolphe d'Ursel, 48 jaar, begon zijn carrière in 1992 als juridisch adviseur bij de CBC 
Banque S.A. (KBC Groep) in de departementen Juridische Zaken en Kredieten. In 2000 ging 
hij aan de slag bij de Bank HSBC Dewaay N.V. als Senior Juridisch Adviseur (Fondé de 
Pouvoirs Principal). Vanaf 2005 nam hij de verantwoordelijkheid van de dienst Patrimoniaal 
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Advies op zich en werd hij lid van het Directiecomité van het Belgische filiaal van BNP Paribas 
Wealth Management N.V. Sinds 5 januari 2010 is Rodolphe d'Ursel Verantwoordelijke Desk 
France bij Société Générale Private Banking België. 
 

 
Perscontact Société Générale Private Banking (België) NV 
Helena Buckinx 
Verantwoordelijke Communicatie  
Tel.: +32 9 242 22 06   
 
 
Société Générale 
De groep Société Générale is een van de belangrijkste financiële dienstengroepen van de eurozone. De groep telt 
wereldwijd 163.000 medewerkers en concentreert zich op drie grote activiteiten: 
���� Retail Banking & Financiële dienstverlening: de groep heeft meer dan 30 miljoen cliënten wereldwijd.  
���� Vermogensbeheer & diensten voor beleggers: met een vermogen in portefeuille van 3 073 miljard euro en een 

beheerd vermogen van 348 miljard euro per eind september 2009 behoort de Groep tot de grootste banken in de 
eurozone. 

���� Financierings- en investeringsbank: de Groep staat zijn cliënten bij in verschillende sectoren en biedt oplossingen 
op maat met behulp van haar algemene expertise inzake investeringen, financieringen en marktactiviteiten. 

Société Générale maakt deel uit van de internationale duurzaamheidsindexen: FTSE4good en ASPI. 
www.societegenerale.com 

 
 
Société Générale Private Banking 
Société Générale Private Banking, dat zich toelegt op de activiteit vermogensbeheer binnen de groep Société 
Générale, is een van de meest toonaangevende banken binnen de private banking-sector met een beheerd vermogen 
van 74,5 miljard euro per eind september 2009.  
Met meer dan 2.800 medewerkers in 22 landen wereldwijd biedt Société Générale Private Banking oplossingen voor 
het beheer van vermogens van ondernemers en vermogende particulieren met financiële activa van meer dan een 
miljoen euro.  
Société Générale Private Banking biedt eveneens vermogensbeheer op maat aan voor zeer kapitaalkrachtige 
particulieren en family offices overal ter wereld onder meer dankzij haar alliantie met Rockefeller and Company. 
Société Générale Private Banking biedt internationaal patrimoniaal beheer en advies (fiscaal advies, trusts, etc.) aan 
en geniet daarbij van de internationale knowhow met betrekking tot gestructureerde producten, hedge funds, mutual 
funds, private equity funds, alsook investeringen in immobiliën en toegang tot de kapitaalmarkten.  
Société Générale Private Banking werd in 2009 door het tijdschrift Euromoney uitgeroepen tot ‘Beste Private Bank 
wereldwijd en in Europa voor haar aanbod van gestructureerde producten’ en tot ‘Beste Private Bank in Luxemburg en 
Japan’. Ze wordt eveneens bij de drie beste privébanken in Europa gerekend en kreeg in 2008 samen met Rockefeller 
and Company de titel van ‘Beste Private Bank voor haar aanbod van diensten voor Family Offices’ van het tijdschrift 
Private Banker International. 
www.privatebanking.societegenerale.com 
 
 
Société Générale Private Banking in België 
 
Met meer dan 250 medewerkers en een netwerk van kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië beheert Société 
Générale Private Banking momenteel meer dan 7 miljard euro. De bank is sinds 1927 gespecialiseerd in 
vermogensbeheer voor privépersonen, familiale en institutionele groepen. Ze maakt sinds 2001 deel uit van de groep 
Société Générale. 
www.privatebanking.societegenerale.be 
 


