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KBC heeft eigen aandelen met succes verkocht
in het kader van het strategisch plan dat werd
overeengekomen met de Europese Commissie
Het strategisch plan van KBC, dat werd goedgekeurd door de Europese Commissie in
november 2009, omvat de verkoop binnen een overeengekomen tijdskader van eigen
aandelen die KBC op zijn balans geboekt heeft (5,1% van het totaal van 358 miljoen KBCaandelen). In overeenkomst met die afspraak maken KBC Groep en KBC Bank de
succesvolle afronding bekend van de onderhandse plaatsing van 18,2 miljoen aandelen
die op de balans geboekt stonden als eigen aandelen. De bruto-opbrengst van die
transactie bedraagt 350 miljoen euro.
Johan Thijs, CEO van de KBC-groep, licht de transactie van vandaag toe: “Het strategisch plan dat werd
goedgekeurd door de Europese Commissie in november 2009 omvat onder andere de verkoop binnen een
overeengekomen tijdskader van eigen aandelen die KBC op zijn balans geboekt heeft. Met deze verkoop
van eigen aandelen zet KBC weer een belangrijke stap in de realisatie van dit strategisch plan. Op basis
van de biedprijs (19,25 euro per aandeel) levert deze verkoop KBC 385 miljoen euro op, waarmee het zijn
kapitaalpositie verder versterkt. Zoals vroeger is meegedeeld, blijft het onze ambitie een substantieel deel
van de steun van de federale overheid vóór het eind van het jaar terug te betalen. We zullen dat doen
zodra de Nationale Bank van België beslist heeft over de aandelenkapitaaldoelstelling volgens Basel III.”
Op het einde van het tweede kwartaal van 2012 bedroeg de Tier 1-kapitaalratio van KBC 13,6%. Rekening
houdend met alle overeenkomsten die al ondertekend maar nog niet afgerond werden, bedraagt de pro
forma Tier 1-ratio 15,4%. De verkoop van de eigen aandelen doet het huidige solvabiliteitsniveau van KBC
met ongeveer 0,3% stijgen. De geschatte kernkapitaalratio volgens Basel III zou eind 2013 9,5% bedragen
(fully loaded). Deze verkoop heeft geen invloed op de verlies- en winstrekening van KBC Groep.

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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Disclaimer
Dit bericht heeft enkel informatieve waarde en vormt geen aanbod tot verkoop, noch een verzoek tot aankoop van
aandelen. Het aanbod betreffende de aandelen van de vennootschap KBC Groep door KBC Groep en KBC Bank
vormt in geen enkel rechtsgebied, met inbegrip van België, een openbaar aanbod
Dit bericht is bestemd om te worden verspreid in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, uitsluitend aan
personen die vallen onder de definitie van Artikel 2(1) (e) van de Europese richtlijn 2003/71/EEG, zoals gewijzigd door
Richtlijn 2010/73/EU, en in het Verenigd Koninkrijk, uitsluitend aan professionele beleggers die binnen het
toepassingsgebied vallen van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (het 'Order'), personen die binnen het toepassingsgebied vallen van artikel 49 (2) (a) tot (d) van het Order
('high net worth companies', 'unincorporated associations' enz.) en andere personen die er rechtsgeldig de
bestemmeling van kunnen zijn (naar al deze personen wordt gezamenlijk verwezen met het begrip 'gerechtigde
personen'). Personen die geen gerechtigde personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich verlaten op de
informatie over de transactie in dit bericht. Beleggingen en beleggingsactiviteiten die verband houden met dit bericht
zijn alleen beschikbaar voor gerechtigde personen en zullen enkel worden aangegaan met gerechtigde personen.
Dit document mag noch direct noch indirect verspreid worden in of naar Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika en alle
andere rechtgebieden waar dat een inbreuk zou vormen op de wetgeving.
De effecten die het voorwerp uitmaken van dit bericht werden niet, en zullen niet worden geregistreerd in de Verenigde
Staten overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933 (de 'Securities Act'). De betrokken effecten kunnen niet
worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten bij gebreke van zulke registratie of vrijstelling tot registratie
overeenkomstig de Securities Act. Geen enkel openbaar aanbod van de betrokken effecten zal worden gedaan in de
Verenigde Staten in het kader van onderhavige transactie.
Dit document bevat toekomstgerichte mededelingen of mededelingen die als zodanig kunnen worden beschouwd. Het
is inherent aan die toekomstgerichte mededelingen dat zij geen zekerheid bieden over toekomstige gebeurtenissen en
gebaseerd zijn op veronderstellingen over de toekomstige activiteiten van KBC. Het is geenszins gegarandeerd dat de
toekomstgerichte mededelingen in dit document werkelijkheid zullen worden. Het wordt daarom afgeraden deze
toekomstgerichte mededelingen te interpreteren als een betrouwbare voorspelling van toekomstige resultaten of van
wat dan ook.
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* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving
voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

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

www.twitter.com/kbc_
group
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