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Europese Commissie: beslissing over
strategisch plan KBC Groep NV deze
middag verwacht
Intussen vraagt KBC schorsing van het aandeel
Vandaag zal de Europese Commissie naar alle verwachting beslissen over het strategische
plan dat KBC Groep NV eind september indiende.
Het plan analyseert de activiteiten en de toekomstige strategie van de KBC-groep en diende als
basis voor de Europese Commissie om te beoordelen of KBC in staat is de effecten van de
overheid binnen een redelijke termijn terug te betalen. Dat is een algemeen gebruik voor de
Europese financiële instellingen die het afgelopen jaar overheidssteun hebben verkregen.
In afwachting van de beslissing en de communicatie van de Europese Commissie heeft
KBC Groep NV gevraagd om haar aandeel te schorsen.
De communicatie van de Europese Commissie wordt verwacht rond de middag. Tegelijkertijd
zal KBC een persbericht versturen (en publiceren op www.kbc.com) en de financiële markten
meer gedetailleerde informatie geven over het strategische plan. De handel in het aandeel zal
worden hervat enige tijd na de publicatie van het persbericht (+ 14u00).
KBC Groeps-CEO Jan Vanhevel en CFO Luc Philips zullen om 12u15 een persconferentie
houden (die live zal worden uitgezonden: ga naar www.kbc.com of klik hier) in het hoofdkantoor
van KBC aan de Havenlaan 2 in 1080 Brussel.
Om 14u15 is er voor analisten een teleconferentie van de CFO gepland (in het Engels). U kunt
inbellen op +32 (0)2 290 14 07 of +44 (0)20 7162 0077.
Morgen 19 november zal een Investor Day worden georganiseerd in Londen die de eerder op
4 december geplande Investor Day zal vervangen (meer details op www.kbc.com).

Noot voor de redactie:
Praktische details voor de webcast en de analistenconferentie van vandaag en de investor day
van morgen vindt u op www.kbc.com.
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