Persbericht
Brussel, 27 oktober 2011 – tijdens beurstijd

KBC Bank haalt nieuwe EBAkapitaaldoelstelling
KBC Bank bevestigt dat het, gebaseerd op de informatie van de Europese banktoezichthouder
EBA, de nieuwe kapitaaldoelstelling haalt die werd aangekondigd op 26 oktober 2011. De EBA
kondigde aan dat de Europese banken een 9%-drempel moeten behalen voor hun kern-Tier 1ratio zoals gedefinieerd* door de EBA, waarbij de overheidsobligaties in portefeuille aan
marktwaarde worden gewaardeerd. Op basis van het persbericht van de EBA behaalt KBC Bank
dat niveau van 9% kern-Tier 1-ratio.
Waren deze stresstests ook op KBC Groep in zijn geheel toegepast, dan zou KBC Groep
eveneens de drempel van 9% kern-Tier1-ratio behalen.
Op 10 november 2011 maakt KBC zijn volledige derdekwartaalresultaten bekend.
KBC kan vandaag al bevestigen dat het ingespeeld heeft op de marktontwikkelingen van de
voorbije maanden door op een efficiënte wijze zijn blootstelling aan overheidsobligaties van de
PIIGS-landen te verminderen van 9,6 miljard euro op 30 juni 2011 naar 6,7 miljard euro op 30
september 2011. Ook na 30 september bleef KBC alert voor verdere marktontwikkelingen en
heeft het zijn blootstelling nog verder afgebouwd met een nominaal bedrag van 1,6 miljard euro.
* EBA-methodologie:
o Blootstelling aan overheidsobligaties per 30 juni 2011 – afgewaardeerd per 30 september 2011
o Kapitaalsamenstelling per 30 juni 2011 volgens Basel 2.5 en gecorrigeerd voor de hierboven
vermelde afgewaardeerde blootstelling aan overheidsobligaties.
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