Vragen KBC – Dhr. Barberien
1) Omwille van de Covid-19 pandemie heeft de regering een KB uitgevaardigd (dd 9
april 2020) waarbij de overheid richtlijnen oplegt voor de organisatie van een AV.
Eén van deze richtlijnen is dat het verboden is voor aandeelhouders om fysiek
aanwezig te zijn. Zij moeten ofwel een volmacht geven ofwel stemmen op afstand.
Het KB bood echter ook de mogelijkheid om de AV uit te stellen naar een latere
datum.
Ik vroeg me af gezien de controverse rond enkele punten (schrapping van het
dividend) waarom KBC de AV niet uitstelt zodat ze in rechtstreekse dialoog kan gaan
met haar aandeelhouders?
2) Hoeveel aandelen NBB bezit KBC
a) op 31/12/2019
b) Verschil tov 31/12/2018 (in vergelijking met 31/12/2019)
3) Als bank is het verlenen van kredieten één van haar belangrijkste taken. De rente
die moet betaald worden op de kredieten kan vast of variabele zijn. Ik had hierover
de volgende vragen:
a) Welk % van de hypothecaire kredieten die KBC heeft uitstaan is vast en welk % is
variabel:
- in België
- de andere markten waar KBC actief is (mag een globaal cijfer voor alle markten)
b) Welk % van de overige kredieten die KBC heeft uitstaan is vast en welk % is
variabel:
- in België
- de andere markten waar KBC actief is (mag een globaal cijfer voor alle markten)
4) Uit het jaarverslag blijkt dat KBC haar renterisico indekt dmv derivaten.
a) Welke renterisco’s worden allemaal ingedekt? Gaat het enkel om producten met
een variabele rente of worden meer renterisico’s afgedekt?
b) Welk % van de kredietportefeuille wordt afgedekt dmv renteswaps?
c) Met welke type tegenpartijen worden deze swaps afgesloten?
5) Uit tabel 4.8.1 Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden op p. 229
van het jaarverslag blijkt dat KBC ook aandelenswaps aanhoudt.
a) Wat is het nut van deze swaps?
b) Op welke aandelen hebben deze betrekking?
6) Op p. 104 van het jaarverslag staat dat de verzekeringsentiteiten van KBC 1,34
miljard euro aan aandelen bezit. Is het mogelijk om een volledige lijst van de
aandelen te geven (overzicht van de verschillende aandelen + grootte van de positie.
Moet niet worden voorgelezen. De lijst mag gewoon in de notulen worden
opgenomen).

7) Op p 104 van het jaarverslag staat dat de verzekeringsentiteiten van KBC 286
miljoen euro aan materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen beziten.
a) Bezit KBC (via haar verzekeringspoot) ook winkel/retailvastgoed in Antwerpen?
b) Zo ja, welke panden bezitten jullie (met vermelding van het adres)
8) Naar jaarlijkse gewoonte organiseert KBC een kapitaalverhoging voor zijn
personeelsleden. Oa op p. 164,166,212 staat hier meer informatie over. Ik had hier
volgende vragen over:
a) Aan welke voorwaarden moet het personeel voldoen om deel te nemen?
b) Hoeveel personeelsleden hebben deelgenomen aan de kapitaalverhoging van
2019?
c) De intekenprijs werd vastgelegd op 55,83 EUR. Op basis van welke parameters
wordt die vastgelegd? Wordt er altijd een korting voorzien tov de beurskoers? Zo ja,
hoe groot is die?
9) Op 13 februari werd bij de bekendmaking van de jaarresultaten een dividend van
3,50 EUR per aandeel voorgesteld (waarvan reeds 1 EUR per aandeel in november
werd uitbetaald). Op 30 maart werd er een persbericht uitgestuurd dat de inkoop
van eigen aandelen en de uitbetaling van het slotdividend werd geschrapt.
a) Deze beslissing is gebaseerd op een aanbeveling van de ECB. Kan KBC bevestigen
dat het daadwerkelijk om een aanbeveling en geen verplichting van de ECB gaat?
b) Indien KBC deze aanbeveling naast zich neergelegd zou hebben, had dit dan
juridische gevolgen gehad voor de bank?
c) Het dividend is voor veel aandeelhouders een belangrijke inkomstenbron (voor
KBC Ancora zelfs de enigste inkomstenbron). Waarom heeft de raad van bestuur
niet geopteerd voor een compromisvoorstel (bijvoorbeeld een slotdividend van 1
euro)?
d) Waarom geeft de raad van bestuur niet het laatste woord aan de aandeelhouders
door een slotdividend op de agenda te plaatsen? Indien de vaste aandeelhouders
van mening zijn dat een uitkering niet opportuun is dan moeten ze maar
tegenstemmen. Op deze manier krijgen de aandeelhouders toch de mogelijkheid
om op de beslissing te wegen.
10) Op 17/03/2020 werd bekend dat dhr. Koenraad Debackere dhr. Thomas Leysen
zal opvolgen als voorzitter van de raad van bestuur.
a) Omdat de dhr. Debackere de rol van voorzitter voorlopig nog niet kan
opnemen zal het mandaat voorlopig worden waargenomen door dhr. Philippe
Vlerick. Heeft dhr. Debackere enig idee wanneer hij de rol van
voorzitter zal opnemen?
b) Welke vergoeding zal de nieuwe voorzitter krijgen? Is het net zoals dhr.
Leysen een bedrag van 500.000 EUR?
c) Wordt de vergoeding pro rata toegekend aan dhr. Debackere
omdat hij niet aan het begin van het jaar start?
d) Ontvangt de dhr. Vlerick een extra vergoeding voor het tijdelijk waarnemen

van het voorzitterschap?
e) Waarom kent KBC het voorzitterschap aan een persoon toe die zich op de
startdatum niet kan engageren om meteen voorzitter te worden. Welk signaal geef je
dan aan de aandeelhouders?
f) Waarom is niet geopteerd voor dhr. Vlerick als voorzitter? Hij heeft het perfecte
profiel en is bovendien een belangrijke aandeelhouder van KBC?
11) Veel Amerikaanse aandelenbrokers bieden sinds kort een systeem van ‘fractional
shares’ aan. In dit systeem kan een klant die wil investeren in een bepaald aandeel
er een fractie van kopen. De broker houdt de volledige aandelen aan, maar zet intern
een systeem op waarbij klanten een deeltje van het aandeel kan aankopen. Dit wordt
in de boekhouding nadien ook zo bijgehouden. Op die manier wordt de drempel
verlaagd voor de belegger om bepaalde aandelen te kopen. Interactive brokers,
fidelity en Robinhood zijn voorbeelden van firma’s die dit aanbieden. Ik had hierover
de volgende vragen:
a) Laat de Belgische wet zo’n systeem toe?
b) Indien ja, heeft KBC interesse om zo’n systeem bij Bolero in de toekomst in te
voeren?

