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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING BELGIË OPENT NIEUW AGENTSCHAP IN 

LUIK 
 

Société Générale Private Banking België verstevigt zijn aanwezigheid in Wallonië met de inhuldiging 
vandaag van een nieuw agentschap in Luik. Het ligt centraal in de stad in bedrijvencentrum Rogier, 
avenue Rogier 27.  
 
Dit nieuwe agentschap wordt geleid door Bernard Goeury die meer dan 30 jaar ervaring heeft in de 
financiële sector. Vermogende families en bedrijfsleiders kunnen in Luik voortaan een beroep doen op 
alle knowhow van de private bank.  
 
Het Luikse agentschap biedt hen persoonlijke begeleiding en innovatieve maatoplossingen die 
voldoen aan hun persoonlijke en professionele noden, en verleent hen toegang tot de volledige 
expertise van de groep Société Générale in Frankrijk. 
 
Jean Sonneville, CEO van Société Générale Private Banking België: “De economische vooruitzichten 
van Wallonië zijn bijzonder gunstig. Onze private bankingdiensten beantwoorden aan de groeiende 
vraag van vermogende particulieren naar begeleiding op maat bij het beheer en de optimalisatie van 
hun vermogen, ook voor kredietoplossingen”. 
 
Société Générale Private Banking is sinds 1927 aanwezig in België, waar het met 240 medewerkers 
verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië bijna 9 miljard euro in beheer heeft. De opening van 
dit nieuwe agentschap bevestigt de ambitie van de private bank om zijn regionale ontwikkeling in 
België voort te zetten, waar het momenteel al actief is vanuit 10 agentschappen in Brussel, Luik, 
Doornik, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Hasselt, Aalst en Leuven. 
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Société Générale 
Société Générale is een van de belangrijkste Europese groepen voor financiële dienstverlening. Steunend op een 
gediversifieerd model van een universele bank, combineert de Groep financiële stabiliteit en een strategie van duurzame groei 
met de ambitie om dé relationele bank te zijn, de referentie op zijn markten, die dicht bij zijn cliënten staat en gekozen wordt 
voor de kwaliteit en het engagement van zijn teams.  
 
Société Générale is al 150 jaar actief in de reële economie en stelt meer dan 148.000 medewerkers in 76 landen tewerk. Zij 
begeleiden en adviseren dagelijks wereldwijd 30 miljoen cliënten met een ruim aanbod aan financiële oplossingen op maat 
voor particulieren, ondernemingen en institutionele beleggers, dat steunt op drie complementaire pijlers:  
 

 De retailbank in Frankrijk met de benamingen Société Générale, Crédit du Nord en Boursorama, die via diverse kanalen 
een volledige waaier financiële diensten aanbiedt en een voorloper is in digitale innovatie. 

 De internationale retailbank, financiële diensten en verzekeringen, met netwerken in geografische zones in 
ontwikkeling en een marktleiderspositie in gespecialiseerde vakgebieden.  

 De financierings- en investeringsbank, private bank, activabeheer en gespecialiseerde effectendiensten, met 
erkende expertise, internationale sleutelposities en geïntegreerde oplossingen. 

 

Société Générale is opgenomen in de voornaamste duurzame-ontwikkelingsindexen: DJSI (World & Europe), FTSE4Good 
(Global & Europe), Euronext Vigeo (Europa, eurozone en Frankrijk), ESI Excellence (Europe) van Ethibel en 4 van de STOXX 
ESG Leaders-indexen. 

 

Voor meer informatie kunt u Société Générale volgen op twitter @societegenerale of de website raadplegen 

www.societegenerale.com 

 

 
Société Générale Private Banking 
Société Générale Private Banking, die de activiteit vermogensbeheer van de groep Société Générale verzorgt, behoort tot de 
top van private banking en had eind maart 2016 110 miljard euro aan activa in beheer.  
 
Met 2.100 medewerkers in 16 landen over de hele wereld biedt Société Générale Private Banking 
vermogensbeheeroplossingen aan een cliënteel van ondernemers en vermogende particulieren.  
 
De knowhow van de teams die advies geven over vermogensplanning en beleggings- en financieringsoplossingen wordt 
regelmatig erkend. In 2013, 2014 en 2015 werd de private bank verkozen tot:  
 
 Beste private bank inzake klantenrelaties en -engagement (Private Banker International 2016), 
 Beste private bank in Europa (Wealth Briefing 2015), 
 Beste Europese private bank voor het team vermogensplanning (Wealth Briefing 2015), 
 Beste vermogensbeheerder in Frankrijk - Bank aangesloten bij een netwerk (Leaders van de Finance Awards, 2015), 
 Beste private bank in Europa voor het team vermogensplanning (Wealth Briefing 2015), 
 Beste private bank in Europa voor het aanbod gestructureerde producten, en dit voor het 10

e
 jaar op rij (Euromoney 

2014), 
 Beste private bank in Frankrijk en Monaco (Euromoney 2013), 
 Beste private bank van het jaar in het Verenigd Koninkrijk (Investors Chronicle / Financial Times 2013), 
 Beste private bank in Frankrijk en Monaco voor het beheer van de klantenrelatie (Euromoney 2013), 
 Beste private bank in Frankrijk en Monaco voor het aanbod beleggingsproducten (Euromoney 2013), 
 Beste private bank voor de diensten inzake vermogensplanning en trusts (Private Banker International 2013). 
 
 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Volg ons op twitter.com/sg_privatebank 
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