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KBC Groep 
Naamloze Vennootschap 

 
 
 
 
Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 28 april 2011,  
 
gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel 
 
 
 
 

NOTULEN 
 
 
De vergadering begint te 10 uur, onder voorzitterschap van de heer 
Jan HUYGHEBAERT, Voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 
De voorzitter duidt aan als secretaris, de heer Philippe VERLY, en de vergadering 
duidt aan als stemopnemers, mevrouw Christel HAVERANS en de heer Wilfried 
KUPERS die samen met de voorzitter van de vergadering het bureau vormen. 
 
De voorzitter verklaart dat de vergadering werd bijeengeroepen met de volgende 
agenda: 
 
1. Kennisname van het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur van 

KBC Groep NV over de vennootschappelijke en de geconsolideerde 
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. 
 

2. Kennisname van de verslagen van de commissaris over de 
vennootschappelijke en over de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep 
NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. 
 

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep NV over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2010. 
 

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC 
Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. 

 
5. Voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling van KBC Groep 

NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;  voorstel tot uitkering 
van een brutodividend van EUR 0,75 voor elk aandeel, met uitzondering van 
13.360.577 ingekochte eigen aandelen KBC Groep NV waarvoor de 
vergadering de dividendbewijzen vernietigt overeenkomstig artikel 622 van het 
Wetboek van vennootschappen. 
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6. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders van KBC Groep NV 

voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2010. 
 

7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de vroegere bestuurders van Fidabel 
NV voor de vervulling van hun mandaat in Fidabel NV over de periode van 1 
januari 2010 tot 29 april 2010, zijnde de datum van de fusie door overneming 
van Fidabel NV door KBC Groep NV.  
 

8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van KBC Groep NV 
voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar 2010.  

 
9. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissaris van Fidabel NV voor 

de vervulling van zijn mandaat over de periode van 1 januari 2010 tot 29 april 
2010, zijnde de datum van de fusie door overneming van Fidabel NV door KBC 
Groep NV. 

 
10. Statutaire benoemingen 
 

a. Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder van de heer Luc Discry, 
gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 23 september 2010, voor een 
periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015. 

b. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Franky Depickere 
voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering 
van 2015. 

c. Voorstel tot herbenoeming als bestuurder van de heer Frank Donck voor 
een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 
2015. 

d. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer John Hollows voor een 
periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015. 

e. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Thomas Leysen voor 
een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 
2015. 

f. Voorstel tot benoeming als bestuurder van de heer Luc Popelier voor een 
periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2015, in 
vervanging van de heer Luc Philips, die ontslag neemt met ingang na de 
afloop van onderhavige jaarvergadering. 
 

11. Rondvraag 
 
 

Zijn op het bureau neergelegd: 
 
1. de bewijzen van de publicatie van de oproepingen, de agenda bevattend, in 

het Belgisch Staatsblad en de pers, m.n.: 
 
 - het Belgisch Staatsblad van 1 april 2011; 
 
 - l'Echo en de TIJD van 1 april 2011; 
 

Bovendien werden de oproepingen ter beschikking gesteld op de website van 
de Vennootschap (www.kbc.com) vanaf één april tweeduizend en elf, evenals  
 
 

http://www.kbc.com/�
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de financiële informatie vanaf acht april tweeduizend en elf. Eveneens werden 
de oproepingen bekendgemaakt op de website van de Luxemburgse beurs. 

 
2. de tekst van de oproepingsbrief van 12 april 2011 die werd gericht tot al de 

aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris; 
 
3. de aanwezigheidslijst, ondertekend door de aandeelhouders of hun 

volmachtdragers, die deelnemen aan de vergadering en die de 
voorschriften van art. 27, 28 en 30 der statuten hebben nageleefd. 

 
Deze documenten worden geparafeerd en ondertekend door al de leden van het 
bureau; zij zullen, evenals de volmachten, aan de notulen van deze vergadering 
worden gehecht. 
 
Er zijn thans in totaal driehonderdzevenenvijftig miljoen 
negenhonderdachtendertigduizend honderddrieënnegentig (357.938.193) aandelen 
die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van 
nominale waarde.  
De vergadering stelt tevens vast dat de Vennootschap samen met haar 
rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen op datum van deze 
algemene vergadering 18.169.054 van haar eigen aandelen van de Vennootschap 
bezit. Derhalve zijn, in toepassing van artikel 622 §1 en artikel 631 §1 van het 
Wetboek vennootschappen, de stemrechten verbonden aan deze aandelen thans 
geschorst. 
 
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat aan deze jaarvergadering met 185.045.253 
aandelen wordt deelgenomen. 
 
Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen 
over de punten op de agenda. 
 
De vergadering neemt kennis van deze mededelingen en stelt vast dat zij 
regelmatig is samengesteld en aldus behoorlijk en geldig over al de punten van 
de agenda kan beslissen. 
 
De Voorzitter deelt mee dat de stemming op elektronische wijze zal gebeuren.  
De apparatuur en de procedures die daarbij gebruikt worden, werden vooraf 
grondig getest onder het toezicht van het Auditteam ICT van Audit Groep, dat de 
correcte werking en integriteit van het systeem bevestigd heeft.  Het Auditteam 
ICT houdt ook tijdens deze vergadering toezicht op de stemmingen. 
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De Voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die hun 
stemintenties vooraf reeds aan de vennootschap meedeelden reeds werd 
ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch stemsysteem en dat zij 
automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden.  De exacte 
totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal. 
De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de secretaris die aan de hand van 
op het scherm geprojecteerde beelden de werking van het stemsysteem bondig 
toelicht.  Vervolgens wordt met de deelnemers een stemtest gehouden. 
 
De vergadering neemt er kennis van dat de beslissingen kunnen worden 
genomen met gewone meerderheid.  
Het gecombineerde jaarverslag van de Raad van Bestuur, de 
vennootschappelijke en geconsolideerde controleverslagen van de commissaris 
alsook de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen over het 
boekjaar 2010 worden daarop aan de vergadering meegedeeld en toegelicht. 
Bij de daarop volgende bespreking wordt, op vragen van aandeelhouders, nog 
verder toelichting gegeven bij:  
 
Geconsolideerde winst versus vennootschappelijk verlies 
 
Hoe kan het verschil in resultaat tussen de enkelvoudige en de geconsolideerde 
rekeningen worden verklaard? 
 
De geconsolideerde winst betreft de winst die KBC Groep NV samen met alle 
groepsvennootschappen hebben gerealiseerd over 2010 en dit opgesteld conform 
IFRS.  Het vennootschappelijke verlies betreft enkel KBC Groep NV (als 
holdingvennootschap) en wordt opgesteld volgens de Belgische boekhoudregels.    
 
Verloning leden Directiecomité (DC) 
 
- Is het niet wat vreemd dat een deel van de vergoeding van de leden van het DC 

wordt afhankelijk gemaakt van de realisatie van het voor KBC ingrijpend Europees 
plan waar het DC aan de oorzaak van ligt?                                                                                                                                                       

De variabele vergoeding van de leden van het DC wordt op basis van door de 
Raad van Bestuur vastgelegde criteria bepaald, o.m. in verhouding tot de in het 
boekjaar geleverde prestaties.  De Raad van Bestuur, inzonderheid het 
Vergoedingscomité, heeft hier uitzonderlijk veel aandacht aan besteed, rekening 
houdend  met de recente verjonging van het DC en de debatten in het Parlement 
hierover. KBC begrijpt en aanvaardt dat in dit groot maatschappelijk debat de 
meningen kunnen verschillen. 
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- Waarom wordt het volledig variabel loon niet ingehouden ingeval van 

verliescijfers?                                                                                                      
 
Indien er geen winst is, is er ook geen mogelijkheid om het deel van het variabel 
loon dat op basis van de behaalde winst wordt berekend, te bepalen en uit te 
keren.  Wel is een ander deel van het variabel loon niet gebonden aan de winst en 
wordt dit op basis van door de Raad van Bestuur vastgestelde prestatiecriteria 
vastgesteld.       

 
- Welke vergoeding hebben de bestuurders ontvangen in 2010? 

                                                                                                                                     
Dit wordt uiteengezet in het Remuneratieverslag in het jaarverslag over 2010.    
                                                                                                           

Vergoeding Overheid 
 
De discrepantie tussen de vergoeding aan de Overheid en deze aan de kleine 
aandeelhouders valt te betreuren. 
 
Dit zijn door de Overheid opgelegde voorwaarden in ruil voor de steun die ze aan 
KBC heeft verstrekt.  Dit was te nemen of te laten. KBC gaat ervan uit dat ze vroeger 
dan verwacht terug op koers zal zijn en dat ze de steun zo vlug mogelijk zal kunnen 
terugbetalen.  Deze aangelegenheid is het voorwerp van permanente aandacht van 
de Raad van Bestuur en het DC.  De Overheid is er zich van bewust dat de steun 
duur is en bij de onderhandelingen werd destijds afgesproken dat na verloop van 
drie jaar een evaluatie zou gebeuren.  Verder volgt KBC de evolutie op van de 
dossiers van de andere instellingen die overheidssteun kregen. 
 
Swap Overheidssteun met obligaties  
 
Is er geen mogelijkheid van een swap van de Overheidssteun in obligaties die dan 
door de cliënten zouden kunnen worden gekocht? 
 
Overheidssteun heeft niets te maken met liquiditeit maar wel met kapitaalratio’s.    
Een dergelijke swap is dan ook geen oplossing.  
 
Basel III en terugbetaling aan de Overheid 
 
Wat is de intentie van KBC betreffende de terugbetaling aan de overheid in het 
kader van Basel III? 
 
KBC volgt de richtlijnen nauwgezet op en maakt de nodige berekeningen.  De 
minimumvereisten zouden worden gehaald.  
 

4a. 
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Behoud KBL 
 
Is er geen mogelijkheid om KBL in de KBC-groep te behouden? 
 
KBC is verplicht het Europees plan uit te voeren.  De optie om KBL te behouden is 
dan ook onbestaande, tenzij hoogst uitzonderlijke omstandigheden zich zouden 
voordoen. 
 
Strategisch plan 
 
Volgens een krant zou KBC haar strategisch plan wijzigen? 
 
Zoals altijd gaat KBC niet in op geruchten.  KBC houdt zich aan het strategisch plan.  
Er zal verder transparant worden gecommuniceerd wanneer nodig.  
 
CDO / CDS 
 
- Waarom wordt Aldersgate als een 100% dochter aangegeven in het jaarverslag 

waar blijkt dat KBC niet haar eigenaar is?   

Aldersgate is een door KBC opgerichte ‘special purpose vehicle’. Op basis van de 
IFRS-regels terzake en rekening houdend met de besluitvormingsbevoegdheden 
van het beheersorgaan van Aldersgate, dient Aldersgate in principe integraal te 
worden geconsolideerd.  Vandaar wordt Aldersgate als 100% dochter 
aangegeven in het jaarverslag.  Aldersgate wordt evenwel niet daadwerkelijk 
geconsolideerd, gezien de onderneming niet aan de gestelde materialiteitscriteria 
voldoet (voor deze criteria zie pagina 195 van het jaarverslag).  
 

- Waarom waardeert KBC haar eigen CDO’s hoger dan andere?   

KBC waardeert haar eigen CDO’s niet hoger dan andere CDO’s.  KBC houdt 
posities aan in super senior tranches en die worden uiteraard hoger gewaardeerd 
dan de lagere tranches. 
 

- Waarom simuleert KBC de waarde van de CDO’s volgens een model?  Houdt zij 
wel rekening met mogelijke frauduleuze leningen? 

KBC heeft geen frauduleuze leningen.  Normaal gebeurt de waardering mark to 
market.  Omdat er nu geen markt meer is in deze derivaten, hanteert men de mark 
to model benadering waarbij een zo nauwkeurig mogelijke simulatie wordt 
gedaan. 
 

- Hoe hoog is het verlies opgelopen bij de terugbetaling van de CDO’s? 

In december 2010 is een eerste CDO vervallen: er werd een kleine meerwaarde 
op geboekt die in de reserves werd opgenomen.                                                        
Cash verliezen van alle CDO’s die definitief afgerekend of gekend en nog niet 
afgerekend zijn, bedragen 1,9 miljard euro op een totaal van 20 miljard euro. 
 

4b. 
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Rubriek jaarverslag: Transacties met verbonden partijen  
 
Bij vergelijking van deze rubriek met vorig jaar zou blijken dat vorig jaar bepaalde 
gegevens niet werden opgenomen.     
 
Dit is te verklaren door het feit dat de tabel dit jaar veel uitgebreider is dan vorig jaar 
toen deze algemener was opgesteld. 
 
Dossier MBIA 
 
Zijn er ontwikkelingen in het dossier MBIA? 
 
De procedure loopt en is technisch juridisch ingewikkeld.  Sommige Amerikaanse 
banken hebben individuele dadingsovereenkomsten afgesloten. 
 
Portefeuille Overheidsobligaties van Zuid-Europese landen 
 
Bouwt KBC haar portefeuille overheidsobligaties van Zuid-Europese landen verder af 
en wat zijn de verwachtingen?  
 
In het kader van de globale risicorapportering bekijkt het DC regelmatig deze 
portefeuille en neemt het de nodige beslissingen.  
 
Ierland 
 
Wat zijn de verwachtingen voor Ierland? 
 
KBC beheert haar portefeuille zorgvuldig, rekening houdend met de daar stijgende 
werkloosheid.  Zij past haar richtlijnen nauwgezet toe en legt 40 tot 50 miljoen euro 
provisies aan per trimester.  Toepassing door KBC van een nieuwe stress test voor 
de Ierse banken, heeft uitgewezen dat KBC geen extra provisies moet aanleggen.  
 
Algemene vergadering Nationale Bank van België (NBB) 
 
Welke houding zal KBC aannemen op de komende jaarvergadering van de NBB? 
Hoeveel aandelen NBB bezit KBC? 
 
KBC moet daaromtrent nog haar mening vormen en zal dit doen in functie van de 
verschillende voorgedragen argumenten en de hangende procedures. 
KBC Bank bezit momenteel 1.632 aandelen.   
(Opmerking:  na de algemene vergadering is gebleken dat bovenvermeld aantal het aantal aandelen 
van KBC Bank NV in de NBB is. Daarnaast bezit KBC Verzekeringen NV ook nog 6.580 aandelen). 
 
Waarde aandeel KBC Ancora  
 
Welk is de waarde van het aandeel KBC Ancora vóór en na de crisis? 
 
KBC kan niet ingaan op deze vraag aangezien het een van haar aandeelhouders 
betreft.  Voor dergelijke vragen is de algemene vergadering van KBC Ancora 
aangewezen.  
 

4c. 
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Intrinsieke waarde KBC-aandeel 
 
Welk is de intrinsieke waarden van het KBC-aandeel? 
 
Op 31 december 2010 was de intrinsieke waarde 32,8 euro. 
 
Samenstelling Raad van Bestuur 
 
Is het niet aangewezen de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur van KBC 
Groep te beperken?  
 
In de Raad van Bestuur is er een brede vertegenwoordiging van de vaste, stabiele  
aandeelhouders van KBC.  Dit biedt voordelen, o.m. de mogelijkheid van een lange 
termijn perspectief.  Niettemin wordt er in samenspraak met vaste aandeelhouders 
naar gestreefd het aantal bestuurders te beperken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4d. 
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Vervolgens worden door de vergadering volgende beslissingen genomen: 
 
EERSTE BESLISSING 
 
De vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV afgesloten per 
31 december 2010 wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen, 
behoudens 557 neen-stemmen en 1.370 onthoudingen. 
 
TWEEDE BESLISSING 
 
Het te bestemmen winstsaldo van EUR 1.430.905.157,26 ,  hetzij de te 
bestemmen winst van het boekjaar, groot EUR -958.743.592,87 en de 
overgedragen winst van het vorige boekjaar, groot EUR 2.389.648.750,13 zal als 
volgt worden verdeeld : 
 
- Te bestemmen winst van het boekjaar   -958.743.592,87 
- Overgedragen winst van het vorige boekjaar 2.389.648.750,13 
 
Te bestemmen winstsaldo 1.430.905.157,26 
 
Toevoeging a/h eigen vermogen 
- aan de wettelijke reserves (om deze op 10% v.h. kapitaal te brengen) 0,00 
- aan de overige reserves   0,00 
- aan de onbeschikbare reserves voor inkoop eigen aandelen  0,00 

 
Over te dragen resultaat 1.171.215.735,19 
 
Uit te keren winst 
- vergoeding kapitaal (344.557.548 aandelen)   258.418.161,00 
- bestuurders       1.085.684,93 
- werknemersparticipatie          185.576,14 
 
Op basis van deze winstverdeling bedraagt het brutodividend over boekjaar 2010 
EUR 0,75 per aandeel met uitzondering van 13.360.577 ingekochte eigen 
aandelen KBC Groep NV waarvoor de vergadering de dividendbewijzen 
vernietigt overeenkomstig artikel 622 van het Wetboek van vennootschappen. 
 
Na inhouding van de roerende voorheffing van 25% bedraagt het nettodividend 
EUR 0,56 per gewoon aandeel.  Voor de aandelen met VV-karakter bedraagt de 
roerende voorheffing 15% en het nettodividend EUR 0,64. 
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Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld aan de loketten van de vestigingen 
van de KBC Bank tegen inlevering van dividendbewijs nr 42 vanaf 6 mei 2011. 
 
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
18.350 neen-stemmen en 1.565 onthoudingen. 
 
De voorzitter verklaart dat, aangezien bekend werd dat de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel van Brussel pas op een later tijdstip uitspraak zal 
doen in de zaak die door de heer Geenen tegen KBC Groep werd 
ingespannen, de jaarrekening van KBC Groep NV, met inbegrip van de 
voorgestelde dividenduitkering, definitief goedgekeurd is door de 
jaarvergadering.  
 
DERDE BESLISSING 
 
Kwijting wordt verleend aan de bestuurders van KBC Groep NV voor de 
uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat eindigde op 
31 december 2010. 
 
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
28.092 neen-stemmen en 3.699 onthoudingen. 
 
VIERDE BESLISSING 
 
Kwijting wordt verleend aan de vroegere bestuurders van Fidabel NV voor de 
uitoefening van hun  mandaat in Fidabel NV over de periode van  
1 januari 2010 tot 29 april 2010, zijnde de datum van de fusie door overneming 
van Fidabel NV door KBC Groep NV. 
 
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
14.603 neen-stemmen en 20.089 onthoudingen. 
 
VIJFDE BESLISSING 
 
Kwijting wordt verleend aan de commissaris van KBC Groep NV voor de 
uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat eindigde op 
31 december 2010. 
 
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
23.072 neen-stemmen en 3.597 onthoudingen. 
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ZESDE BESLISSING 
 
Kwijting wordt verleend aan de commissaris van Fidabel NV voor de uitoefening 
van zijn mandaat in Fidabel NV over de periode van 1 januari 2010 tot 29 april 
2010, zijnde de datum van de fusie door overneming van Fidabel NV door KBC 
Groep NV. 
 
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
10.297 neen-stemmen en 21.940 onthoudingen. 
 
ZEVENDE BESLISSING 
 
Statutaire benoemingen 

a) De vergadering beslist tot definitieve benoeming als bestuurder van 
de heer Luc Discry, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 23 
september 2010, voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van 
de jaarvergadering van 2015. 

 

Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
3.123.007 neen-stemmen en 1.310 onthoudingen. 
 
b)  De vergadering beslist het bestuursmandaat van de heer Franky 

Depickere voor een periode van vier jaar te hernieuwen, d.i. tot na 
afloop van de jaarvergadering van 2015. 

 

Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
6.866.414 neen-stemmen en 1.419 onthoudingen. 
 

c) De vergadering beslist het bestuursmandaat van de heer Frank Donck 
voor een periode van vier jaar te hernieuwen, d.i. tot na afloop van de 
jaarvergadering van 2015. 

 
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
3.072.432 neen-stemmen en 1.499 onthoudingen. 
 

d) De vergadering beslist  de heer John Hollows te benoemen als 
bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de 
jaarvergadering van 2015. 
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Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
3.126.814 neen-stemmen en 4.733 onthoudingen. 
 

e) De vergadering beslist de heer Thomas Leysen te benoemen als 

bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de 

jaarvergadering van 2015. 

 

Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 

2.461.334 neen-stemmen en 275 onthoudingen. 

 
f) De vergadering beslist de heer Luc Popelier te benoemen als 

bestuurder voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de 
jaarvergadering van 2015, in vervanging van de heer Luc Philips, die 
ontslag neemt met ingang na de afloop van onderhavige 
jaarvergadering. 

 
Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen, behoudens 
3.088.125 neen-stemmen en 959 onthoudingen. 
 
 
 

De vergadering eindigt om 12.25 uur. 
Waarvan notulen. 
 
 
Na voorlezing en aanvaarding van dit verslag met algemeenheid van stemmen, 
hebben getekend de leden van het bureau en de aandeelhouders die er de wens 
toe hebben uitgedrukt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
de secretaris                        de voorzitter                             de stemopnemers 
  Ph. Verly                            J. Huyghebaert                     C. Haverans en W. Kupers 
                                                                        
   



9 
 

 
Na de sluiting van de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2011 
en de goedkeuring van de notulen van de betrokken vergaderingen door de aanwezige en 
vertegenwoordigde aandeelhouders, werd KBC Groep NV door een aandeelhouder verzocht om de 
volgende tekst op te nemen als bijlage bij deze notulen: 

 
 
 
 
KBC Groep NV wenst hierop als volgt te reageren:   
 
Het elektronisch stemsysteem van de ingehuurde firma werd de avond vóór de algemene 
vergaderingen grondig uitgetest door de ICT specialisten van de Interne Auditdiensten van KBC en 
door hen goed bevonden.  Zij konden geen fouten noch gebreken vaststellen.  Onmiddellijk na de 
algemene vergaderingen hebben dezelfde diensten en de betrokken firma IML Belgium zowel het 
gebruikte stemapparaat als de bijhorende smartcard uitgetest zonder enige hapering te kunnen 
vaststellen.  IML Belgium heeft vervolgens nog het apparaat laten onderzoeken door haar onderzoeks- 
en ontwikkelingsdepartement in Engeland maar ook daar kon geen technische hapering worden 
vastgesteld.   
Op de algemene vergaderingen zelf werden alle ontvangen stemmen correct geregistreerd en werden 
de berekeningen op basis van deze ontvangen stemmen correct uitgevoerd.  Alleen de stemmen 
verbonden aan het desbetreffend stemapparaat werden niet ontvangen.  
Gelet op het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen en de uitgebrachte stemmen op de 
algemene vergaderingen, heeft het incident rond het stemapparaat in geen geval de stemmingen in 
een andere richting beïnvloed. 
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