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Persbericht - Tijdens beurstijd 
 

19 november 2012 
 
 

KBC kondigt zijn programma van Belgische 
gedekte obligaties aan  

 
KBC kondigt een programma aan voor de uitgifte van Belgische gedekte obligaties, 
gedekt door Belgische hypotheekleningen: het KBC-Pandbrievenprogramma van  
10 000 000 000 euro.  
 
Dat programma komt er na de inwerkingtreding van de wet van 3 augustus 2012, die een 
regelgevend kader creëert voor Belgische gedekte obligaties.  
 
KBC heeft de nodige licenties ontvangen van de Nationale Bank van België (NBB).  
 
Luc Popelier, CFO van de KBC-groep is blij met de aankondiging van vandaag: “Toen we op 8 november 
2012 onze derdekwartaalresultaten voorstelden, vermeldden we al dat we aan het wachten waren op een 
licentie van de NBB om Belgische gedekte obligaties uit te geven.  Intussen hebben we die vereiste 
licentie gekregen. We willen onze eerste gedekte obligaties uitgeven in het lopende kwartaal of in het 
eerste kwartaal van 2013.  
KBC heeft een stevige liquiditeitspositie*, gebaseerd op een sterke depositobasis van particulieren en 
bedrijven in onze kernmarkten. Bovendien zijn onze fundingbehoeften voor 2012 volledig gedekt. Toch zijn 
we blij met deze kans om onze investeerdersbasis en de fundingmix en -bronnen op lange termijn verder 
te diversifiëren met gedekte obligaties. Onze sectorgenoten in andere landen kunnen dat trouwens al een 
tijdje. Bovendien zijn de Belgische hypotheekleningen, die dienen als waarborg voor de obligaties die we 
willen uitgeven, van uitstekende kwaliteit. We zijn van plan de komende jaren voor twee tot drie miljard 
euro aan dergelijke obligaties per jaar uit te geven.” 
 
KBC Groep NV heeft DEUTSCHE BANK, DZ BANK, GOLDMAN SACHS, KBC en NATIXIS aangesteld als 
joint leadmanagers voor zijn eerste uitgifte van Belgische pandbrieven. 
KBC zal de komende dagen een beleggersconferentie en een roadshow organiseren.  
 
Afhankelijk van de marktomstandigheden kan een eerste transactie/uitgifte snel volgen. Die uitgifte zal 
voorbehouden zijn voor institutionele beleggers. 
 
* De loan-to-depositratio van KBC Bank bedroeg 82% eind september 2012. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
  
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep 
Tel +32 2 429 40 51 E-mail wim.allegaert@kbc.be  
Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV 
Tel +32 2 429 85 45 E-mail pressofficekbc@kbc.be  
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Belangrijke informatie 
 
Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding van de Covered Bonds of een 
verzoek tot aanbiedingen, in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettig zou zijn (zonder naleving 
van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake 
vrijstellingen van registratieverplichtingen). 
 
Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde 
Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding 
onwettig zou zijn. De Covered Bonds worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.  
 
Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de Covered Bonds worden verspreid aan het 
publiek, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. KBC Bank NV is niet aansprakelijk voor 
de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen. 
 
 
 
 
 
 

KBC Groep NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 

 Viviane Huybrecht: 
 directeur 

Communicatie Groep en 
Persdienst /woordvoerster 

 Tel. 02 429 85 45 
   

 Persdienst 
 Tel. 02 429 65 01 
 Fax 02 429 81 60 

E-mail:pressofficekbc@kbc.be 

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving 
 voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 
 

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of  
kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar 
pressofficekbc@kbc.be 

 

Volg ons op 
www.twitter.com/kbc_group 


