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KBC betaalt alsnog vandaag eerste schijf
overheidssteun Vlaanderen versneld terug na
succesvolle herplaatsing
deel van aandeelhoudersleningen
KBC maakte maandagochtend voor beurs bekend dat het de eerste schijf van de staatssteun aan de
Vlaamse overheid niet in de eerste jaarhelft maar pas in de tweede jaarhelft van dit jaar zou terugbetalen
omdat KBC nog bezig is met het bestuderen van de herplaatsing van een gedeelte van de
aandeelhoudersleningen die in het verleden werden verstrekt aan KBC Ancora en/of Cera.
De Nationale Bank van België gaf immers wel haar goedkeuring voor de versnelde terugbetaling van een
deel van de staatssteun aan de Vlaamse overheid maar onder voorwaarde van een herplaatsing van een
gedeelte van bovenvermelde aandeelhoudersleningen.
Gisteren slaagde KBC erin om een akkoord te bereiken over de herplaatsing van 0,3 miljard euro van de
leningen aan KBC Ancora aan een andere internationale financiële speler. KBC vervult hiermee de door de
Nationale Bank van België recent gestelde voorwaarde. Door deze transactie verstevigt KBC zijn
kapitaalpositie verder met 0.3 miljard euro en creëert bijkomende waarde voor haar aandeelhouders.
Concreet betekent dit ook dat KBC vandaag 1,17 miljard euro staatssteun plus 0,58 miljard euro premie –
in totaal 1,75 miljard euro - terugbetaalt aan de Vlaamse overheid, nog steeds 6 maanden eerder dan
overeengekomen met de Europese Commissie.

KBC betaalt vandaag 1,17 miljard euro plus premie van 50% (0,58
miljard euro) terug aan de Vlaamse overheid
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.
Johan Thijs, CEO van KBC Groep: “Het was onze intentie om in de eerste jaarhelft van 2013 een belangrijk
deel van de verkregen staatssteun versneld terug te betalen aan de Vlaamse overheid. We zijn daarin alsnog
geslaagd, weliswaar met drie dagen vertraging. Onze solide kapitaalpositie met een Common equity ratio
van 12 % (per einde 1Q13) onder de volledige en versnelde toepassing (fully loaded) van de nieuwe Basel III
kapitaalsvereisten, alsook de invulling van een bijkomende voorwaarde vanwege de NBB met betrekking tot
de aandeelhoudersleningen, maakt dat mogelijk.
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Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om uitdrukkelijk onze appreciatie en dankbaarheid uit te spreken
aan de Vlaamse overheid voor zijn steun op een cruciaal moment tijdens de ergste financiële crisis in
decennia. Na jaren van hard werken, met de loyale steun van onze medewerkers, onze cliënten en onze
aandeelhouders, zijn we nu op een ogenblik gekomen dat we onze aangegane verplichtingen kunnen
nakomen. We zijn blij vandaag te kunnen meedelen dat wij ons engagement ten opzichte van de Vlaamse
regionale overheid nakomen en 1,17 miljard EUR aan kapitaal met een premie van 0,58 miljard euro
erbovenop terugbetalen, en dat 6 maanden eerder dan voorzien. Bovendien herbevestigen wij ons
engagement om, zoals overeengekomen met de Europese Commissie, het uitstaande saldo van 2,33 miljard
euro in de periode 2014-2020 terug te betalen aan de Vlaamse overheid in zeven gelijke afbetalingen van
0,33 miljard euro (plus premie). Wij kunnen er echter ook voor opteren die terugbetalingen sneller te doen,
als onze kapitaalpositie dat toelaat en de Nationale Bank haar goedkeuring geeft.
Ondanks de blijvende macro-economische onzekerheid en de volatiele marktomstandigheden hebben de
kernactiviteiten en het bankverzekeringsmodel van KBC hun degelijkheid bewezen doorheen de crisis. KBC
behoort vandaag tot de best gekapitaliseerde en meest liquide Europese banken. De terugbetaling aan de
Vlaamse overheid van een groot deel van de ontvangen staatssteun, laat ons toe om ons maximaal te
focussen op onze kernactiviteiten, op de implementatie van onze vernieuwde strategie en operationele
uitmuntendheid. KBC’s cliëntgerichte en geïntegreerde bankverzekeringsmodel in België, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije en Bulgarije en zijn sterke marktposities vormen het fundament voor rendabiliteit en groei in het
belang van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de gemeenschappen die KBC bedient.”
Nadat KBC eind 2012 reeds de Federale Overheid volledig terugbetaalde, brengt de terugbetaling van
vandaag het totaal van terugbetalingen, couponbetalingen en CDO-garantiepremies op 8,9 miljard euro. Als
uiteindelijk alle staatssteun door KBC terugbetaald zal zijn, is het totale bedrag aan terugbetalingen,
couponbetalingen en CDO-garantiepremies opgelopen tot ruim EUR 13 miljard. Dit verhoudt zich tot de 7
miljard euro die KBC in 2008 en 2009 van de Federale en Vlaamse overheid verkreeg.

KBC herplaatst deel van de aandeelhoudersleningen aan KBC Ancora
Onder de Bazel III kapitaalregels (fully loaded) worden aandeelhoudersleningen volledig afgetrokken van
het eigen vermogen van de bank. De door KBC in 2007 verstrekte leningen aan KBC Ancora vallen onder
deze definitie.
KBC heeft een overeenkomst gesloten om 0,3 miljard euro van de leningen aan KBC Ancora te herplaatsen
bij een andere internationale financiële speler. Als deel van de overeenkomst werden door KBC van de
betrokken bank een beperkt bedrag aan interest rate swaps op de Belgische overheden aan marktwaarde
overgenomen.
De herplaatsing van de leningen van KBC Ancora , creëert bijkomende aandeelhouderswaarde en heeft een
positieve impact op de kapitaalspositie van KBC (+ 0.3 % extra common equity ratio die op het einde van het
eerste kwartaal van 2013 12% bedroeg (Basel III, fully loaded)).
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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.
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