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Brussel, 18 december 2014 (17.45 uur CET)

KBC optimaliseert zijn kapitaalstructuur
verder
Op 18 december 2014 hebben de raden van bestuur van KBC Groep en KBC
Verzekeringen een aantal beslissingen genomen om de kapitaalstructuur van
KBC Verzekeringen en KBC Groep verder te optimaliseren, na daarvoor de
goedkeuring te hebben gekregen van de Nationale Bank van België. Die
beslissingen worden nu ter bekrachtiging voorgelegd aan de (Buitengewone)
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KBC Verzekeringen.
Als gevolg van de voorgestelde transacties:
-

zal de solvabiliteits-/CET1-ratio van KBC Groep verbeteren met 0,49%;
zal de solvabiliteit van KBC Verzekeringen bijzonder stevig blijven met 282%
volgens Solvency I (en neemt het rendement op eigen vermogen toe).

De transacties bestaan uit:
-

-

de inkoop van aandelen van KBC Verzekeringen door KBC Verzekeringen NV van KBC Groep NV
voor een bedrag van 203 miljoen euro voor het einde van het jaar, waardoor de common
equity Tier 1-ratio (van KBC Groep) met 0,20% stijgt;
en de vervanging van aandeelhouderskapitaal door een Tier 2-lening binnen de groep voor een
bedrag van 500 miljoen euro, die KBC Groep NV zal aangaan in de loop van het eerste kwartaal
van 2015 en waardoor de CET1-ratio met 0,29% zal stijgen.

Johan Thijs, CEO KBC Groep NV: "Met een stevige en efficiënte kapitaalstructuur kunnen we op een
gezonde manier groeien en waarde creëren op lange termijn voor alle aandeelhouders en
stakeholders. De transacties die we vandaag aankondigen helpen ons om onze al stevige
kapitaalstructuur verder te optimaliseren en een beter evenwicht te bereiken tussen risico en
rendement.
Met zijn huidige Solvency I-ratio van meer dan 300% scoort KBC Verzekeringen beter dan gemiddeld
in de Europese verzekeringsmarkt. Bovendien maakt KBC Verzekeringen vandaag geen gebruik van
hybride kapitaalinstrumenten en daarmee is het een uitzondering in de markt. 20 tot 25% van het
beschikbare aandeelhouderskapitaal vervangen door minder dure Tier 2-schuldinstrumenten is een
veel voorkomende praktijk die vele van onze sectorgenoten in Europa eveneens hanteren. Er is
duidelijk nog ruimte voor optimalisering bij KBC Verzekeringen.
De voorgestelde transacties hebben een positieve invloed op het rendement op eigen vermogen
(van ongeveer 5 procentpunten) van de verzekeraar en zorgt voor meerwaarde zonder een
belangrijke invloed op de solvabiliteitsniveaus. Zelfs na de kapitaalverlaging blijft de solvabiliteit
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van KBC Verzekeringen met 282% (september 2014, volgens Solvency I) erg hoog. Tegelijk verbetert
de CET1-ratio van KBC Groep eind september 2014 van 13,71% naar 14,20% (pro forma)."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep
tel. +32 2 429 50 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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