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Brussel, 18 februari 2016 

 

KBC tekent beroep aan in 5-5-5 dossier 
 
 
Op 8 oktober 2012 werden door een aantal intekenaars op de 5-5-5 emissie van KBC Groep en een aantal 
intekenaars op de 5-5-5 emissie van KBC Ifima procedures ingespannen voor de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel.  
In de procedure m.b.t. de emissie van KBC Groep heeft deze rechtbank op 20 januari 2016 een vonnis 
uitgesproken waarin één eiser zijn vordering zag toegekend.  
KBC Bank en KBC Groep hebben het vonnis grondig bestudeerd en zijn van oordeel dat er voldoende 
gronden zijn om het vonnis te hervormen in graad van beroep. KBC Bank en KBC Groep hebben dan ook 
beslist om hoger beroep aan te tekenen. 
 
 
Noot voor de redactie 
 
Op het moment van de lancering van de 5-5-5 emissies werden landenrisico's algemeen als zeer laag en bijna 
hypothetisch ingeschat waardoor ze geen belemmering vormden voor een defensieve inschatting. De landen waaraan 
5-5-5 was gekoppeld, waren lidstaten van de EU die bovendien tot de eurozone behoorden. Door de onverwachte 
ingrijpende wijzigingen van de marktomstandigheden in de loop van 2010 (de Griekse crisis) kregen deze obligaties plots 
een andere risico-inschatting.  
Begin 2011 heeft KBC proactief beslist om aan alle houders van een 5-5-5 obligatie bijkomende zekerheden te bieden en 
heeft hen hierover schriftelijk ingelicht: als er zich een kredietgebeurtenis zou voordoen, zouden de intekenaars alsnog 
hun ingelegde kapitaal terugkrijgen, verminderd met de reeds uitbetaalde coupons en dit voor kosten en taksen.  
Op 9 maart 2012 heeft zich in Griekenland effectief een kredietgebeurtenis voorgedaan. KBC is hierop zijn belofte 
nagekomen. Op 22 maart ontvingen de betrokken klanten de voorgestelde regeling van KBC.  
 
KBC is er nog steeds van overtuigd dat dit een correcte en billijke regeling was. 

 
 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep 
Tel. +32 2 429 85 45 – e-mail: pressofficekbc@kbc.be 
 
 

 
 

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

 

 
Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens 
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer 
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 

 

Verklaring 
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