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KBC betaalt EUR 500 miljoen terug aan
Belgische federale overheid
KBC bevestigt dat het op 2 januari 2012 EUR 500 miljoen staatssteun (plus 15%
penalisatie) zal terugbetalen aan de Belgische federale overheid.
Jan Vanhevel, CEO van KBC Groep becommentarieert het nieuws als volgt: “De hoofddoelstelling van
KBC was altijd, is nog steeds en blijft om het strategisch plan dat we in november 2009 overeenkwamen
met de Europese Commissie uit te voeren binnen het voorziene tijdsschema en de Belgische overheid
tijdig terug te betalen.
Op 10 november 2011 – naar aanleiding van de publicatie van zijn derdekwartaalresultaten – maakte KBC
de intentie al bekend om tegen het einde van het jaar aan de federale overheid een eerste schijf van 500
miljoen euro van de YES* (yield enhanced securities) terug te betalen onder het conversiemechanisme.
De federale overheid bevestigde haar keuze voor cash waardoor de 15% penalisatie van toepassing
wordt.
Niettegenstaande het onzekere macro-economische klimaat en de uitdagende en turbulente
marktomstandigheden die de voorbije weken en maanden kenmerkten, blijven onze fundamenten stevig.
We beschikken over een zeer solide klantenbasis in onze thuismarkten in België en Centraal-Europa. Ons
liquiditeitsprofiel is robuust en steunt op een stabiele en veerkrachtige klantendepositobasis. Bovendien is
en blijft onze solvabiliteitspositie comfortabel (zoals werd bewezen in de recentste kapitaalbuffertoetsing
van de EBA) en helpt ze ons om een solide Europese financiële speler te blijven die zich ertoe verbindt om
de projecten van zijn klanten actief te financieren, zelfs in zeer moeilijke omstandigheden.
We blijven ons engageren om ons strategisch plan met dezelfde toewijding en vastberadenheid uit te
voeren met het oog op een tijdige terugbetaling van de resterende overheidssteun en verbinden ons ertoe
een actieve rol te spelen in de Europese financiële sector, ten bate van onze klanten, medewerkers,
aandeelhouders en andere stakeholders.”
*U vindt meer details over de YES op www.kbc.com / investor relations / presentaties / general investor presentation 3Q11 : slide 53
“summary of government transactions (2)”.
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* Dit nieuwsbericht bevat informatieve waarop de Europese
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
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