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KBC Bank haalt in de kapitaalbuffertoetsing
van de EBA de kernkapitaalnorm van 9%
KBC Bank neemt nota van de aankondigingen die de Europese Bankautoriteit en de
Nationale Bank van België vandaag publiceren over de finale beoordeling van de
kapitaalbuffertoetsing en het vervullen van de aanbevelingen van de EBA van december
2011. De aankondigingen bevestigen dat KBC Bank voldoet aan de norm van een Core
Tier 1-ratio (kernkapitaalratio) van 9% met inbegrip van de buffer voor blootstelling op
overheden zoals aanbevolen door de EBA in december 2011.
Johan Thijs, CEO van de KBC-groep, zegt daarover het volgende: “KBC is tevreden met het resultaat
van de kapitaalbuffertoetsing van de EBA. Het bewijst immers dat KBC Bank voldoet aan de
solvabiliteitsvereisten, een geruststellend signaal voor alle stakeholders dat hun vertrouwen in ons bedrijf
terecht is. KBC Bank zal er blijven voor zorgen dat gepaste kapitaalniveaus behouden blijven.
Het resultaat toont ook de stevige fundamentals van KBC aan: een gezond bank-verzekeringsmodel, een
stevige liquiditeitspositie, ondersteund door een erg solide en loyale cliëntendepositobasis in onze
kernmarkten in België en Centraal-Europa en een comfortabele solvabiliteit die ons ruimte geef voor
bijkomende kredietverlening aan onze cliënten en een actieve ondersteuning van de gemeenschappen en
economieën waarin we actief zijn.”
Context van de kapitaalbuffertoetsing door de EBA
De aanbeveling van de EBA over het aanleggen van tijdelijke kapitaalbuffers om het vertrouwen van de
markten te herstellen werd op 8 december 2011 gedaan door de Raad van Toezichthouders om iets te
doen aan de moeilijke situatie van het EU-banksysteem, met name wat de blootstelling aan
overheidsobligaties betrof, door de stabiliteit en het vertrouwen in de markten te herstellen. De
aanbeveling maakte deel uit van een reeks maatregelen die werden overeengekomen op het niveau van
de EU.
Met de aanbeveling werden de nationale toezichthouders opgeroepen om van de geselecteerde banken te
eisen dat zij hun kapitaalposities zouden versterken door een uitzonderlijke tijdelijke buffer op te bouwen
zodat hun Core Tier 1-kapitaalratio tegen eind juni 2012 9% zou bedragen. Bovendien werd aan de
banken opgedragen een uitzonderlijke tijdelijke kapitaalbuffer op te bouwen om hun blootstelling aan
overheidsobligaties in te dekken op basis van de marktprijzen van eind september. Het bedrag voor die
kapitaalbuffer voor overheidsobligaties werd niet herzien.
Oorspronkelijk waren er voor de kapitaalbuffertoetsing 71 banken geselecteerd. Zes Griekse banken
werden echter apart behandeld omdat er momenteel een hulpprogramma van de EU en het IMF voor
Griekenland loopt. Daarnaast zitten vier banken uit de oorspronkelijke selectie (Österreichische Volksbank
AG, Dexia, WestLB AG en Bankia) in een zwaar herstructureringsproces, waardoor ze apart gevolgd
worden. De finale beoordeling die vandaag gepubliceerd wordt, heeft dus betrekking op 61 banken.
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Noot aan de redacties:
De uitgebreide resultaten van de kapitaalbuffertoetsing zijn samen met informatie over de kredietrisico’s
van KBC Bank en zijn blootstelling aan centrale en lokale overheden te vinden in de bijgevoegde tabellen
gebaseerd op het gebruikelijke formaat van de EBA:
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCOM/PDF/COM_EBA_tabel_2012.pdf

Voorafgaand aan de aankondiging van de kapitaalbuffertoetsing bepaalde de EBA de onderliggende
methode om te zorgen voor consistentie bij alle deelnemende banken uit het EU-banksysteem. Meer
details vindt u op de website van de EBA: http://www.eba.europa.eu .
Dit bericht is dus alleen ter informatie en mag dus op geen enkele manier direct vergeleken worden met de
andere door de bank gepubliceerde informatie.
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Over KBC
KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België en Centraal- en OostEuropa. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De groep stelt
ongeveer 47.000 voltijdse medewerkers tewerk en bedient circa 11 miljoen cliënten. KBC Groep NV is
genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).
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* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving
voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
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