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Gent, 11 januari 2011 

Société Générale Private Banking opent een nieuw 
agentschap in Brugge 
 
  
Société Générale Private Banking versterkt zijn aanwezigheid in West-Vlaanderen en opent 
een nieuw agentschap in Brugge om het almaar talrijker wordende private cliënteel in deze 
strategische regio van België te ontvangen. Het nieuwe agentschap in de Scheepsdalelaan 60 
is groter en centraler gelegen dan het vroegere kantoor in Sint-Andries. 
 
De relatiebeheerders van Société Générale Private Banking Brugge – onder leiding van Danny 
Messelier – zullen hun cliënten voortaan kunnen verwelkomen in een meer eigentijdse 
architecturale omgeving.  
 
Deze nieuwe stap in de ontwikkeling van de private bank in België past in een uitgesproken 
strategie van relationele nabijheid. Het private cliënteel kan in eigen streek terecht in één van 
de 13 agentschappen in België en kan op die manier overal rekenen op de internationale 
expertise van Société Générale Private Banking op het vlak van advies in vermogensbeheer en 
beleggingsoplossingen. 
 
Om deze nieuwe opening luister bij te zetten biedt Société Générale Private Banking vanaf 
vandaag ook onderdak aan een tijdelijke tentoonstelling van werk van de Brugse kunstschilder 
Jan De Vliegher. Deze wordt georganiseerd in de ruimten van het nieuwe agentschap en is na 
afspraak te bezichtigen door het cliënteel van de private bank.  
 
Société Générale Private Banking is aanwezig in Gent, Brussel, Antwerpen, Aalst, Brugge, 
Kortrijk, Hasselt, Knokke-Heist, Leuven, Namen, Roeselare, Doornik en Kempen.  
 
Société Générale 
Société Générale is een van de belangrijkste financiële dienstengroepen van de eurozone. De Groep telt wereldwijd 
157 000 medewerkers en concentreert zich op drie grote activiteiten: 
 Retail Banking & Financiële dienstverlening: de Groep heeft meer dan 32 miljoen cliënten wereldwijd.  
 Private Banking, Vermogensbeheer & diensten voor beleggers: met een vermogen in portefeuille van 3 246 

miljard euro en een beheerd vermogen van 164 miljard euro (exclusief Amundi) eind maart 2010, 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. In 2010 ontving 
Société Générale van het ratingbureau SAM de titel ‘Mover 2010’ binnen de banksector. 
www.societegenerale.com 
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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 82 miljard euro, eind september 2010. 
 
Met 2 800 medewerkers in 21 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 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.  
 
De erkende kennis van zaken van haar medewerkers op het vlak van vermogensbeheer en patrimoniaal advies wordt 
regelmatig beloond: in 2010 kreeg Société Générale Private Banking de titels ‘Beste private bank wereldwijd, in Europa 
en in het Midden Oosten voor haar aanbod in gestructureerde producten en aandelen derivaten’ (Euromoney). In 2009 
werd de private bank door het tijdschrift Euromoney uitgeroepen tot ‘Beste Private Bank in Luxemburg en Japan’. Ze 
werd eveneens bij de drie beste privébanken in Europa gerekend en kreeg samen met Rockefeller & 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 
 
 


