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Brussel, 1 juli 2013 

 

KBC betaalt eerste schijf overheidssteun 

Vlaanderen terug in tweede jaarhelft 2013  

KBC maakt bekend dat het beslist heeft om het eerste deel van de staatssteun aan de 

Vlaamse overheid pas terug te betalen in de tweede helft van dit jaar.  

Op 10 december 2012 maakte KBC zijn intentie bekend om in de eerste helft van 2013 1,17 

miljard euro staatssteun (plus de premie van 50%, zijnde 0,58 miljard euro) eerder dan 

overeengekomen met de Europese Commissie (eind december 2013) terug te betalen aan 

de Vlaamse overheid. Die terugbetaling was onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuring 

van de Nationale Bank van België.  

De Nationale Bank van België gaf haar goedkeuring voor deze vervroegde terugbetaling 

onder voorwaarde van een herplaatsing van een gedeelte van de aandeelhoudersleningen 

Cera en/of KBC Ancora. 

Gezien het feit dat KBC nog bezig is met het bestuderen van de herplaatsing van een 

gedeelte van deze aandeelhoudersleningen, heeft KBC beslist om de terugbetaling uit te 

stellen tot in de 2e jaarhelft van 2013. KBC behoudt de intentie om de terugbetaling van de 

1,17 miljard euro (plus de premie van 50%) versneld te realiseren, voor zover dit in goede 

omstandigheden kan gebeuren. Alleszins wil KBC zijn engagement ten aanzien van de 

Europese Commissie, nl. een terugbetaling van 1,17 miljard EUR (plus de premie van 50%) 

voor eind december 2013, nakomen.  

Johan Thijs, CEO van KBC groep: “KBC bekijkt verder de mogelijke herplaatsing van een deel 

van de aandeelhoudersleningen, maar wenst dit te doen onder voorwaarden die duidelijk 

aandeelhouderswaarde creëren. Gezien het korte tijdsbestek sinds de vraag van de NBB was 

het niet mogelijk om dit nog voor 30 juni te realiseren. We hebben dan ook beslist om de 

terugbetaling van 1.17 miljard euro (plus 0.58 miljard euro premie) pas in de 2e jaarhelft te 

doen. We behouden evenwel de intentie om de terugbetaling van de 1,17 miljard euro (plus 

0.58 miljard euro premie) versneld te doen, voor zover dit in goede omstandigheden kan 

gebeuren. Alleszins, KBC wil zijn engagement ten aanzien van de Europese Commissie, met 

name een terugbetaling van 1.17 miljard euro (plus 0.58 miljard euro premie) voor eind 

december 2013, nakomen.”  
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Contactgegevens 

 
Wim Allegaert, Directeur, Investor Relations, KBC Group 
Tel +32 2 429 40 51 E-mail wim.allegaert@kbc.be  

 
Viviane Huybrecht, Directeur Corporate Communicatie /woordvoerster, KBC Groep 
Tel +32 2 429 85 45 E-mail pressofficekbc@kbc.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven 

van toepassing is. 
 

KBC Group NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate 
Communicatie / 
woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 

 

 
Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 
Tel. 02 429 29 15 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 
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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