
 
Jaarlijkse informatie KBC Groep 
 
 
 
Omkadering 
 

In navolging van de omzendbrief FMI/2003-02 (bijwerking november 2006) van de CBFA, en gevolg gevend aan titel X 

van de Prospectuswet van 16 juni 20061 wordt hierna een opsomming gegeven van alle informatie die de laatste 12 

maanden is gepubliceerd conform de verplichtingen uit hoofde van communautaire en nationale wetgeving in verband 

met de reglementering inzake effecten, het vennootschapsrecht, de reglementering inzake uitgevende instellingen en 

effectenmarkten.  

 

Meer bepaald betreft het de periode tussen de Jaarvergadering van de vennootschap (KBC Groep NV) in het vorige jaar  

(27 april 2006 niet inbegrepen) en het huidige jaar (26 april 2007 inbegrepen).2 Dit overzicht werd opgemaakt onmiddellijk 

na de jaarvergadering in 2007. Het werd aan de toezichtshouder in België (de CBFA) overgemaakt en is publiek 

beschikbaar op de website www.kbc.com (hierna “de KBC-website”). Evenwel, wij willen erop wijzen dat op het moment 

dat u dit overzicht leest, een deel van de informatie reeds achterhaald kan zijn. 

 

 
Gepubliceerde informatie in de beschouwde periode 
 

 

Oproeping tot de Algemene Vergadering 

 

• In de beschouwde periode was er 1 oproeping voor de Algemene Vergadering en één oproeping voor de 

Buitengewone Algemene Vergadering (beide dd. 26 april 2007). De oproepingen voor de Algemene Vergaderingen 

zijn beschikbaar op de KBC-website, onder Corporate Goverance, Algemene Vergadering. 

 

Financiële kalender 

 

• In de beschouwde periode werd de financiële kalender van de KBC-groep aangevuld met gegevens met betrekking 

tot de resultaatspublicaties in 2007. De meest recente financiële kalender van KBC Groep is beschikbaar op de KBC-

website, onder Investor Relations, Kalender.  

 

Wijzigingen in de statuten  

 

• Voorstellen tot statutenwijzigingen worden vermeld in de oproepingen voor de Buitengewone Algemene 

Vergaderingen (zie paragraaf Oproeping tot de Algemene Vergadering). De meest recente versie van de statuten 

van KBC Groep is beschikbaar op de KBC-website, onder Investor Relations, Aandeelhouders.  

                                                 
1 Wet op de openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde 

markt van 16 juni 2006, B.S. 21 juni 2006, 31352. 
2 Hierna “de beschouwde periode”. 

http://www.kbc.com/


Financiële dienst 

 

• In de beschouwde periode waren er geen wijzigingen in de financiële dienst. De meest recente versie van de 

financiële dienst is beschikbaar op  de KBC-website, onder Investor Relations, Aandeelhouders. 

 

Informatie over de noemer  

 

• In de beschouwde periode waren er wijzigingen in het aantal aandelen van KBC Groep ingevolge de omzetting van 

in aandelen terugbetaalbare obligaties, de kapitaalverhoging voor het personeel en de vernietiging van eigen 

aandelen in het kader van het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro in 2006. Het aantal 

aandelen wordt elk kwartaal geactualiseerd weergegeven in het kwartaalverslag (zie verder onder ‘Periodieke 

financiële informatie’). 

 

Prospectussen 

 

• De prospectussen waarbij KBC Groep rechtstreekse schuldemittent is en die in de loop van de beschouwde periode 

werden uitgegeven of geactualiseerd zijn, zijn beschikbaar op de hoofdzetel van KBC Groep. In de  beschouwde 

periode betreft het het Multi-currency programme for the issue of treasury notes, uitgegeven door KBC Groep NV. 

 

Wijzigingen in de rechten verbonden aan effecten 

 

• In de beschouwde periode werd het bruto-dividend over boekjaar 2006 (3,31 euro per dividendgerechtigd aandeel) 

bepaald en uitbetaald op 30 april 2007. 

 

Bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur  

 

• In de beschouwde periode was er één Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep. Het betrof het 

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 22 maart 2007 opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid 

van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en (ii) artikel 

604 juncto 607 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hernieuwing van het toegestaan kapitaal 

na de kennisgeving van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen inzake openbaar bod. Dit 

verslag is beschikbaar op de KBC-website, onder Corporate Governance, Raad van Bestuur. 

 

Occasionele persberichten 

 

• In de betrokken periode publiceerde KBC Groep NV diverse persberichten. Deze persberichten zijn opvraagbaar op 

de KBC-website, onder Pers. 

 

Periodieke financiële informatie 

 

• KBC Groep geeft elk kwartaal een persbericht en kwartaalverslag uit m.b.t. de resultaatsevolutie van het voorgaande 

kwartaal (telkens inclusief year-to-date evoluties). De jaarbrochures en kwartaalverslagen zijn beschikbaar op de 

KBC-website, onder Investor relations, Financiële Verslagen (kwartaalverslagen zijn alleen in het Engels 

beschikbaar). De persberichten zijn beschikbaar op de KBC-website onder Investor relations, Financiële 

Persberichten.  

 



Transparantiemeldingen 

 

• De in 2006 gedane kennisgevingen gedaan m.b.t. het aandeelhouderschap van KBC groep worden in het jaarverslag 

van de KBC-groep vermeld, bij Vennootschappelijke jaarrekening, Toelichting 4 Aandeelhouders (het jaarverslag is 

beschikbaar op de KBC-website, onder Investor Relations, Financiële Verslagen). Een overzicht van de recente 

kennisgevingen van deelneming in KBC Groep is eveneens beschikbaar op de KBC-website, onder Investor 

Relations, Aandeelhouders, Aandeelhoudersstructuur.  

 

Corporate governance 

 

• In de beschouwde periode waren er geen wezenlijke wijzigingen aan het Corporate Governance Charter van KBC 

Groep. Additionele Corporate Goverance informatie wordt bekendgemaakt in het Corporate Governance hoofdstuk in 

het jaarverslag van KBC Groep (het jaarverslag is beschikbaar op de KBC-website, onder Investor Relations, 

Financiële Verslagen; het Corporate Governance Charter is beschikbaar onder Corporate Governance). 

 

Voor meer informatie in verband met bovenstaande onderwerpen kunt u steeds terecht bij Investor Relations Office, KBC 

Groep, IRO, Havenlaan 2, 1080 Brussel (E-mail: investorrelations@kbc.com). 
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