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Persbericht – Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie* 
 
15 oktober 2012 
 
 

KBC kondigt de voorgestelde verkoop van eigen 
aandelen als onderdeel van het strategisch plan 

dat werd overeengekomen met de Europese 
Commissie 

 
 
KBC heeft de voorgestelde verkoop aangekondigd van de eigen aandelen op zijn balans, 
goed voor 5,1% van het totaal van 358 miljoen KBC-aandelen,  via een onderhandse 
plaatsing bij institutionele beleggers. De transactie zal gebeuren via een versnelde 
bookbuilding, voorbehouden voor institutionele beleggers. Het resultaat van de 
onderhandse plaatsing zal zo spoedig mogelijk bekendgemaakt worden. 
 
 
Het strategisch plan, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie in november 2009, omvat 

de verkoop binnen een overeengekomen tijdskader van 18,2 miljoen eigen aandelen die KBC op 

zijn balans geboekt heeft.  

 

Dit persbericht vormt geen aanbod tot het verkopen of uitnodiging tot het kopen van effecten in 

om het even welk rechtsgebied. Het aanbod van eigen KBC-aandelen is geen openbaar bod in 

België of in om het even welk ander rechtsgebied.  

 

 

  
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 
NYSE Euronext Brussel tickersymbool: 'KBC' 
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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. 
 
 
 

 

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 
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