Persbericht
NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, OF JAPAN OF HUN TERRITORIA
OF AAN, VOOR REKENING VAN OF TEN GUNSTE VAN AMERIKAANSE, AUSTRALISCHE, OF JAPANSE PERSONEN, OF AAN ANDERE PERSONEN
DAN AAN WIE HET VOLGENS DE WET VERPREID MAG WORDEN.
DE AANKONDIGING VAN EEN POTENTIËLE ADDITIONAL TIER 1-TRANSACTIE IS LOUTER INFORMATIEF EN VORMT GEEN (ONDERDEEL VAN
EEN) UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF UITGIFTE OF VERZOEK EEN AANBOD TE DOEN TOT AANKOOP OF
TEKENEN VAN EFFECTEN VAN KBC GROEP NV. NIET VOOR VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN JURISDICTIES WAAR DAT ONWETTIG IS OF
AAN PERSONEN DIE ZICH IN DIE JURISDICTIES BEVINDEN OF ER WONEN. ZIE DE BELANGRIJKE MEDEDELING AAN HET EIND VAN DEZE
AANKONDIGING.

Brussel, 17 april 2018

KBC plaatst met succes een additional
tier 1-instrument voor 1 miljard euro
Na een succesvolle marketing heeft KBC Groep NV (“KBC”) vandaag voor 1 miljard euro aan nietverwaterende additional tier 1-effecten (de “effecten”) geplaatst. Er was heel wat belangstelling voor
de uitgifte, die 2,1 keer overingeschreven werd.
Johan Thijs, KBC Groeps-CEO, licht toe: "We monitoren onze kapitaalstructuur en onze uitstaande
effectenportefeuille continu in het licht van de marktomstandigheden. De nieuwe AT1-effecten worden
uitgegeven met het oog op een eventuele toekomstige call van de AT1-effecten die we uitgaven in 2014, goed
voor 1,4 miljard euro. Volgens hun voorwaarden mogen we die immers aflossen in maart 2019. Door de uitgifte
van de effecten kunnen we een optimale kapitaalstructuur in stand houden en onze nu al uitstekende
solvabiliteitsratio's blijven ondersteunen. De beslissing om de bestaande AT1-effecten al dan niet af te lossen zal,
als het zover is, genomen worden rekening houdend met onze financiële positie en andere factoren. Als de
voorwaarden vervuld zijn, zal ze trouwens onder andere nog moeten goedgekeurd worden door de
toezichthouder.
Er was heel wat belangstelling voor deze uitgifte van een CRD IV-compliant additional tier1-instrument in euro
van benchmarkgrootte, die 2,1 keer overingeschreven werd. Het succes van de transactie benadrukt het
vertrouwen van de markt in de stevige kapitaalpositie en het bedrijfsmodel van KBC."
KBC is een van de best gekapitaliseerde en gepositioneerde financiële instellingen in Europa. De common equity
ratio van KBC volgens de Deense compromismethode bedroeg eind 2017 16,5% phased-in en 16.3% fully loaded.
Dat is ruim boven de door de toezichthouders opgelegde minimumkapitaalvereisten voor 2018 van
respectievelijk 9,875% en 10,60%.
Het gaat om een non-call perpetual AT1-instrument op 7 jaar met een tijdelijke afschrijving bij een CET1 van
5,125% en een initiële coupon van 4,25% p.a., halfjaarlijks te betalen.
Het instrument werd geplaatst bij institutionele beleggers, verspreid over Europa en Azië.
De effecten werden aangeboden in minimale coupures van 200 000 euro en zullen naar verwachting een rating
‘BB‘ krijgen van Standard & Poor’s en ‘BB+’ van Fitch. De effecten zullen naar verwachting worden uitgegeven
op 24 april 2018. Er zal een aanvraag worden gedaan om de effecten te noteren op Euronext Brussels.
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BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, KBC Bank en Morgan Stanley werden
aangeduid als Joint Bookrunners en Joint Lead Managers voor deze transactie.

Disclaimer
De aankondiging van een eventuele additional tier 1-transactie vormt geen aanbod van effecten te koop in de Verenigde
Staten van Amerika (of aan Amerikaanse personen). De effecten werden en worden niet geregistreerd volgens de
Amerikaanse Securities Act van 1933 zoals geamendeerd (de "Securities Act") of de effectenwetgeving van een lidstaat van
de Verenigde Staten of een andere jurisdictie. Ze mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of
aan Amerikaanse personen behalve bij vrijstelling van of in een transactie die niet onderworpen is aan de
registratievereisten van de Securities Act en toepasselijke wetgeving van een lidstaat van de VS of een lokale overheid. De
aankondiging van een eventuele additional tier 1-transactie wordt enkel verspreid en is enkel gericht aan (i) personen buiten
het Verenigd Koninkrijk en (ii) personen in het Verenigd Koninkrijk (a) die professionele ervaring hebben in verband met
beleggingen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
of (b) aan wie ze wettelijk mag worden bezorgd. Bovendien is deze aankondiging niet gericht tot personen (i) die particuliere
klant zijn (zoals gedefinieerd in Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 15 mei 2014 over
markten in financiële instrumenten en de amenderende Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EG (herzien) (“MiFID II”))
of (ii) in België tot consumenten in de zin van het Belgische Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, zoals van
tijd tot tijd aangepast (het “Belgische Wetboek van economisch recht”).
De aankondiging van een eventuele additional tier 1-transactie vormt geen aanbod van effecten te koop voor het publiek
Canada. Geen enkele Canadese regelgever heeft een prospectus goedgekeurd dat deze effecten toelaat voor verkoop in
Canada en de effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in Canada of aan inwoners van Canada, tenzij ten
gevolge van een uitzondering in de prospectusregels met betrekking tot – en anders in overstemming met – alle
toepasselijke effectenwetgeving in iedere relevante provincie of grondgebied van Canada. De aankondiging van een
eventuele additional tier 1-transactie richt zich enkel tot personen die erkende investeerders zijn en toegelaten klanten, en
zal niet verspreiden worden aan andere personen, die er evenmin mogen op ingaan.
MiFID II professionals/ECPs-only / No PRIIPs KID / FCA PI restriction – De beoogde markt (MiFID II product
governance) zijn enkel in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten (alle distributiekanalen). Er werd
geen PRIIPs key information document (KID) opgesteld omdat deze effecten niet beschikbaar zijn voor particulieren in de
EER.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep
Tel. +32 2 429 35 73 - e-mail: kurt.debaenst@kbc.be
Viviane Huybrecht, directeur Corporate Communicatie en woordvoerster KBC Groep,
Tel. +32 2 429 85 45 - e-mail: pressofficekbc@kbc.be
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Tel.: + 32 2 429 65 01 (Stef Leunens)
Tel.: + 32 2 429 29 15 (Ilse De Muyer)
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Ga de echtheid van dit document na op
www.kbc.com/nl/authenticity
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Blijf op de hoogte van alle innovatieve
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