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KBC beslist niet deel te nemen aan een
herkapitalisatie van NLB (Slovenië)
Als verantwoordelijke aandeelhouder heeft KBC altijd het belang van een stevige kapitaalbasis
voor NLB onderschreven. KBC heeft dan ook de afgelopen maanden en dagen nauw en intensief
overleg gepleegd met de Sloveense overheid en de Sloveense Nationale Bank over de
kapitaalpositie van NLB en stemde voor de kortetermijnoplossing voor de kapitaalpositie die NLB
en de Sloveense overheid hebben voorgesteld op de jaarvergadering van afgelopen woensdag.
Een beslissing van KBC om de kapitaalpositie van NLB te versterken moet hoe dan ook gericht
zijn op waardebehoud voor KBC en voor NLB een langetermijnstrategie en een businessplan
ondersteunen die gericht zijn op waardecreatie.
Elke beslissing die KBC neemt moet ook kaderen in het strategische plan dat KBC is
overeengekomen met de Europese Commissie. Binnen dat strategische plan bevestigde KBC
nogmaals dat zijn niet-strategische deelneming in NLB zou gedesinvesteerd worden.
Na een zorgvuldige afweging van alle bovengenoemde elementen en in overleg met alle
betrokken partijen heeft KBC vandaag beslist niet te zullen deelnemen aan de
kortetermijnoplossing voor de kapitaalpositie die was voorgesteld door NLB en de
Sloveense overheid.

Wat voorafging
KBC heeft momenteel 25% (plus een aandeel) van NLB in handen. De overige aandelen zijn
direct of indirect in handen van de Republiek Slovenië en van meerdere kleinere
aandeelhouders.
NLB is de grootste bank in Slovenië en heeft ook sterke retailnetten in Macedonië en Kosovo.
Een herkapitalisatie van de bank is noodzakelijk om te voldoen aan de kapitaalvereisten van de
EBA.
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