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Persbericht  –  Buiten beurstijd  –  Gereglementeerde informatie* 

 
Brussel, 29 april 2013 

 

Geen vervroegde terugbetaling van perpetuele 

leningen KBC Bank NV 
 

KBC Bank NV zal de perpetuele leningen die het in 2008 heeft uitgegeven aan particuliere 
beleggers niet vervroegd terugbetalen op de eerste calldatum (recht van vervroegde 
terugbetaling door KBC Bank NV) in 2013. Het gaat om de hybride effecten KBC Bank 8% 
Perp NC5 Tier 1 (emissies van respectievelijk 1,25 miljard euro en 0,7 miljard euro) 
waarvan het prospectus vermeldt dat ze respectievelijk op 14 mei 2013 en 27 juni 2013 
vervroegd kunnen worden terugbetaald. Die effecten noteren vandaag (biedkoersen van 
13u00) tegen respectievelijk 102,125% en 101,60% van hun nominale waarde.  
 
In het kader van de strategische heroriëntering die KBC in 2009 overeenkwam met de Europese 
Commissie heeft KBC bepaald dat het geen gebruik zal maken van die calloptie tot eind 2013.  
 
Aan elke beslissing om eventueel terug te betalen, gaat een interne evaluatie vooraf waarbij KBC 
het behoud van zijn stevige kapitaalbuffers prioritair stelt. Ook in de komende jaren – wanneer 
het EU-verbod niet langer van kracht is – zal KBC steeds het behoud van stevige kapitaalbuffers 
voorop blijven stellen bij het evalueren van een eventuele beslissing tot terugbetaling. 
 
Niettegenstaande de volatiele financiële markten in de voorbije jaren heeft KBC de beleggers 
altijd vergoed volgens de voorwaarden bepaald in het prospectus. Ze ontvingen voor beide 
emissies een coupon van telkens 8% in 2009, 2010, 2011 en 2012. De beslissing om de call niet 
uit te oefenen, heeft geen enkele invloed op de uitbetaling van de coupon. Ook dit jaar zullen de 
beleggers in de bovengenoemde perpetuele leningen een coupon van 8% ontvangen. KBC ziet 
momenteel geen reden waarom die vergoeding in de komende jaren ter discussie zou staan en 
zal de (jaarlijkse) calloptie jaar per jaar evalueren. 
  

De houders van de betrokken effecten die niettemin overwegen om uit hun belegging te stappen, 
kunnen altijd contact opnemen met hun KBC-bankkantoor. KBC zal dan nagaan of er op de 
secundaire markt een tegenpartij bereid is om die effecten over te nemen en tegen welke 
marktvoorwaarden dat kan gebeuren. 
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 * 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 
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