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Notulen van de Algemene Vergadering van 25 oktober 2013 van KBC Ancora,
burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap
op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 15, RPR
0464.965.639.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering werd geopend om 15u04 onder voorzitterschap van mevrouw
Cynthia Van Hulle, vaste vertegenwoordiger van Van Hulle & Cie Comm.V, voorzitter
van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV, statutair
zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA.
De voorzitter heeft de heer Luc De Bolle aangeduid als secretaris van de vergadering
en de heren Matthieu Vanhove en Paul Le Percq aangeduid als stemopnemers.
Het bureau van de vergadering werd, overeenkomstig artikel 29 van de statuten,
samengesteld uit de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de
stemopnemers.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De samenstelling van de vergadering blijkt uit de aanwezigheidslijst die bij deze
notulen werd gevoegd.
Op deze vergadering waren 60 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd met
49.501.550 aandelen.
Waren bovendien aanwezig:
- leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV,
statutair zaakvoerder van de vennootschap;
- de (vertegenwoordiger van de) commissaris;
- vertegenwoordigers van de stabiele aandeelhouders van KBC Groep;
- Meester Wauters, raadsman van Almancora Beheersmaatschappij NV, statutair
zaakvoerder;
- Meester Meeus, raadsman van Cera CVBA.
OPROEPING
De voorzitter heeft vastgesteld dat de vergadering regelmatig bijeengeroepen werd
met de volgende agenda:
1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de statutair zaakvoerder
over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2013
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2013
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op
30 juni 2013 en van de voorgestelde resultaatsbestemming, met name
verrekening van de te bestemmen winst van het boekjaar (50.800.353,69
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5.
6.
7.
8.

9.

euro) met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar (60.089.069,21
euro) en overdracht van het resterende verlies (9.288.715,52 euro) naar het
volgende boekjaar
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar
afgesloten op 30 juni 2013
Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutair zaakvoerder
Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris
Voorstel tot goedkeuring van een additionele vergoeding aan KPMG
Bedrijfsrevisoren CVBA van 90.000 euro excl. BTW voor de in het kader van
haar controlewerkzaamheden uitgevoerde bijkomende werkzaamheden in het
kader van de kapitaalverhoging bij KBC Groep tijdens het afgelopen boekjaar
afgesloten op 30 juni 2013
Diversen

De oproeping die deze agenda vermeldt, werd op 24 september 2013 bekendgemaakt
via Europese media en op 25 september 2013 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad, de Tijd en l’ Echo.
Bovendien werd de agenda vanaf 25 september 2013 ook bekendgemaakt op de
website van de vennootschap (www.kbcancora.be), samen met de informatie als
bedoeld in artikel 533 bis §2 W. Venn.
Aan alle aandeelhouders op naam, aan (de bestuurders van) de statutair zaakvoerder
en aan de commissaris werd, rekening houdend met de wettelijke termijn van
tenminste 30 dagen, op 25 september 2013 een oproepingsbrief verzonden met:
-

-

het oproepingsbericht met de agenda;
een deelnemingsbrief;
een exemplaar van het jaarverslag over boekjaar 2012/2013 waarin onder
meer het verslag van de statutair zaakvoerder, de jaarrekening afgesloten op
30 juni 2013, het remuneratieverslag over boekjaar 2012/2013 en het verslag
van de commissaris zijn opgenomen;
de lijst van openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van de
vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
een volmachtformulier.

Werden op het bureau neergelegd:
1. de uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en uit de reeds genoemde kranten,
waarin de oproeping met de agenda gepubliceerd werd;
2. de tekst van de oproepingsbrief en de bijhorende documenten die aan de
aandeelhouders op naam, aan (de bestuurders van) de statutair zaakvoerder
en aan de commissaris werden verzonden;
3. de aanwezigheidslijst, ondertekend door de aandeelhouders, hun vertegenwoordigers of hun volmachtdragers, die deel hebben genomen aan de
vergadering en de voorschriften van artikel 26 en 27 van de statuten hebben
nageleefd.
De Algemene Vergadering werd op regelmatige wijze samengeroepen en zij kon
derhalve geldig beraadslagen en beslissen.
De vergadering ging de uiteenzetting van de Voorzitter na en heeft haar juist
bevonden en heeft erkend dat ze geldig werd samengeroepen.
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DE VERGADERING
I.

DE TOELICHTINGEN

Vaststelling van de vervulling van wettelijke formaliteiten
Formaliteiten voor de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het
resultaat, het remuneratieverslag en de kwijting:
De voorzitter heeft het volgende vastgesteld met betrekking tot de formaliteiten die
vereist zijn teneinde de vergadering geldig te laten beslissen over de jaarrekening,
de resultaatsbestemming, het remuneratieverslag en de kwijting:
De aandeelhouders konden kennis nemen van:
(1) de jaarrekening;
(2) de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten die de
portefeuille uitmaken;
(3) het jaarverslag en het verslag van de commissaris;
(4) het remuneratieverslag.
Deze stukken werden conform de wettelijke regels terzake overgemaakt aan de
aandeelhouders op naam.
De jaarrekening, het jaarverslag evenals alle overige documenten houdende
informatie als bedoeld in artikel 533 bis §2 W. Venn. waren tevens vanaf 25
september 2013 consulteerbaar op de website van de vennootschap.
Alle aandeelhouders konden vanaf diezelfde datum ook een kopie op papier van
voormelde stukken verkrijgen
Kennisname door de aandeelhouders van de verslagen
1. Jaarrekening en jaarverslag
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de integrale voorlezing van de
hogervermelde documenten en verslagen en heeft verklaard kennis genomen te
hebben van de inhoud ervan.
Van ieder document en verslag zal een exemplaar worden bewaard in het archief
van de vennootschap samen met deze notulen. Deze documenten werden
geparafeerd door de leden van het bureau.
Verder zullen de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris
neergelegd worden op de Nationale Bank van België.
De heer Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger van
Almancora Beheersmaatschappij NV, heeft toelichting gegeven bij de balans, de
resultatenrekening en het voorstel van resultaatsbestemming van de vennootschap.
De heer Depickere heeft eveneens een toelichting gegeven over een aantal speciale
aandachtspunten, o.m. over de volgende thema’s:
1. KBC Groep
2. Intrinsieke waarde
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3. Boekwaarde KBC Groep-aandelen
4. Vergoeding bijkomende werkzaamheden KPMG Bedrijfsrevisoren
5. Nieuwe kredietverstrekker juli 2013
2. Verslag van de commissaris
De aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de inhoud van het verslag
van de commissaris en de vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de integrale
voorlezing van hogervermeld verslag.
Van dit verslag zal een exemplaar worden bewaard in het archief van de
vennootschap samen met deze notulen. Dit document werd geparafeerd door de
leden van het bureau.
De commissaris licht toe dat het jaarverslag en de jaarrekening naar zijn mening een
getrouw beeld geven van de positie van de vennootschap per einde boekjaar, zoals
toegelicht in zijn verslag met toelichtende paragraaf.
3. Remuneratieverslag
De voorzitter van het Remuneratiecomité heeft toelichting gegeven bij het
remuneratieverslag, dat integraal is opgenomen in het jaarverslag.
De aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de inhoud van het
remuneratieverslag en de vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de integrale
voorlezing van het verslag.
Van dit verslag zal een exemplaar worden bewaard in het archief van de
vennootschap samen met deze notulen. Dit document werd geparafeerd door de
leden van het bureau.

II.

DE VRAAGSTELLING

Er werd vooraf enkele schriftelijke vragen ontvangen van de heer Erik Geenen.
De schriftelijke vragen en de erop geformuleerde antwoorden zijn achteraan in deze
notulen opgenomen.
Er werden geen andere schriftelijke vragen ontvangen.
De aandeelhouders kregen ook de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen te
stellen.
Volgende thema’s kwamen aan bod tijdens de mondelinge vraagstelling:
-

dividendpolitiek KBC Groep.
vergoeding van de bestuurders van de statutaire zaakvoerder.
aantal aandelen waarmee Cera deelneemt aan de algemene vergadering.
participatiemeldingen.
finaliteit en toegevoegde waarde van de vennootschap.
mogelijkheden tot reductie van de uitstaande schulden door verkoop van KBC
Groep-aandelen.
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III.

BESLISSINGEN EN STEMMINGEN

Het maatschappelijk kapitaal van KBC Ancora wordt vertegenwoordigd door
achtenzeventig miljoen driehonderdeneenduizend driehonderdveertien (78.301.314)
aandelen zonder nominale waarde.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze vergadering 49.501.550 aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De voorzitter heeft vastgesteld dat voor alle navolgende beslissingen de volgende
regels gelden:
a. Overeenkomstig artikel 30 van de statuten kan de vergadering beslissen ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
b. Overeenkomstig artikel 32 van de statuten dient de beslissing genomen te worden
bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet
meegerekend.
c. Overeenkomstig artikel 31 van de statuten geeft elk aandeel recht op één stem.
De vergadering stelt dat zij regelmatig is samengesteld en aldus behoorlijk en geldig
over alle punten van de agenda kan beslissen.
EERSTE BESLISSING: Keurt de vergadering de jaarrekening over het boekjaar
afgesloten op 30 juni 2013 goed?
STEMMING
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.501.550
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,22 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.501.550
Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen :
Voor: 49.501.480
Tegen: 70
Onthoudingen: 0
De beslissing werd derhalve met 99,99 % van de stemmen goedgekeurd.

TWEEDE
BESLISSING:
Keurt
resultaatsbestemming goed?

de

vergadering

de

voorgestelde

STEMMING
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.501.550
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,22 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.501.550
Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen :
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Voor: 49.462.480
Tegen: 39.070
Onthoudingen: 0
De beslissing werd derhalve met 99,92 % van de stemmen goedgekeurd.
Het te bestemmen verlies bedraagt 9.288.715,52 euro en is samengesteld uit:
- de te bestemmen winst van het boekjaar van 50.800.353,69 euro;
- het overgedragen verlies van het vorig boekjaar van 60.089.069,21 euro.
De vergadering besluit het te bestemmen verlies van 9.288.715,52 euro over te
dragen naar het volgende boekjaar.
DERDE BESLISSING: Keurt de vergadering het remuneratieverslag van KBC
Ancora m.b.t. het boekjaar afgesloten op 30 juni 2013 goed?
STEMMING
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.501.550
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,22 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.501.550
Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:
Voor: 49.501.480
Tegen: 70
Onthoudingen: 0
De beslissing werd derhalve met 99,99 % van de stemmen goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING: Verleent de vergadering kwijting aan Almancora
Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder, voor de uitoefening van haar
mandaat gedurende en met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 juni
2013?
STEMMING
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.501.550
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,22 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.501.550
Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:
Voor: 49.392.821
Tegen: 107.929
Onthoudingen: 800
De kwijting aan de statutair zaakvoerder werd derhalve met 99,78 % van de
stemmen verleend.
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VIJFDE BESLISSING: Verleent de vergadering kwijting aan de commissaris,
voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende en met betrekking tot het
boekjaar afgesloten op 30 juni 2013?
STEMMING
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.501.550
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,22 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.501.550
Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:
Voor: 49.500.563
Tegen: 187
Onthoudingen: 800
De kwijting aan de commissaris werd derhalve met 99,99 % van de stemmen
verleend.

ZESDE BESLISSING: Keurt de vergadering het voorstel goed om een
additionele vergoeding van 90.000 euro excl. BTW toe te kennen aan KPMG
Bedrijfsrevisoren voor de in het kader van haar controlewerkzaamheden
uitgevoerde bijkomende werkzaamheden in het kader van de kapitaalverhoging
bij KBC Groep tijdens het afgelopen boekjaar afgesloten op 30 juni 2013?
STEMMING
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 49.501.550
Percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 63,22 %
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 49.501.550
Deze beslissing werd genomen met het volgend aantal stemmen:
Voor: 49.413.634
Tegen: 75.916
Onthoudingen: 12.000
De beslissing werd derhalve met 99,85 % van de stemmen goedgekeurd.

IV.

DIVERSEN

De voorzitter bedankte de deelnemers aan de vergadering.
Hij heeft de aandeelhouders die dat wensten uitgenodigd om na de vergadering de
notulen van de vergadering te komen inkijken en deelde mee dat de aandeelhouders
die erom verzochten de notulen mee konden ondertekenen.
De voorzitter gaf enkele praktische toelichtingen naar aanleiding van het einde van
de vergadering.
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V.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Aangezien de agenda werd afgehandeld en niemand verder het woord heeft
gevraagd, heeft de voorzitter de vergadering om 17u02 gesloten.
De leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzochten hebben de
notulen van de vergadering ondertekend.

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oproepingsbrief
oproepingsbericht kranten en Belgisch Staatsblad
jaarverslag met de jaarrekening
verslag commissaris
remuneratieverslag
aanwezigheidslijst
slides toelichtingen h. Depickere

Cynthia Van Hulle
Vaste vertegenwoordiger van
Van Hulle & Cie Comm.V
Voorzitter

Luc De Bolle
Secretaris

Matthieu Vanhove
Stemopnemer

Paul Le Percq
Stemopnemer
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Schriftelijke vragen van de heer E. Geenen
Vraag 1:
Ondanks het feit, dat KBC over het boekjaar 2012 een fors verlies moest incasseren,
keerde KBC toch een hoog dividend uit om CERA en KBC Ancora in staat te stellen
de intresten op hun illegale leningen bij KBC te kunnen betalen. Hoe stemden de
bestuurders van Ancora, die tevens in de raad van bestuur van KBC zetelen, over de
toekenning van het dividend? Onthielden zij zich of werden zij om deontologische
redenen niet bij het debat hierover betrokken?
Antwoord:






Nettowinst KBC Groep over 2012 bedroeg 612 mio euro.
Er is geen sprake van illegale leningen.
Uw vraag heeft betrekking op de jaarrekening van en besluitvorming
binnen KBC Groep. U stelde dezelfde vraag dan ook op de algemene
vergadering van KBC Groep, zodat wij kunnen verwijzen naar het
antwoord dat u daar ontving. Het dividend voorstel werd wel ruim
gesteund door de raad van bestuur.
De AV van KBC Groep, die ultiem over het dividend beslist, keurde het
voorstel met 99,87% goed.

Vraag 2:
Om kapitaal technische redenen werd KBC door de Nationale Bank van België
verplicht om een deel van de illegale leningen, die zij destijds verleende aan haar
grootaandeelhouders CERA en Ancora om bijkomend KBC aandelen te kopen,
afstoten aan een andere partij.
 Welke partij nam deze leningen ter waarde van 325 miljoen euro over van
KBC?
 Aan welke instelling moet KBC Ancora in de toekomst deze schulden
aflossen?
 Wat zijn de exacte voorwaarden voor deze schulden?
 De voorwaarden bleven hetzelfde doch er werden zakelijke zekerheden
verstrekt. Over welke zekerheden gaat het hier?
Antwoord:







We herhalen dat KBC Ancora geen ‘illegale’ leningen aanging.
Er is sinds kort een kapitaalaftrek van toepassing voor leningen verstrekt
aan aandeelhouders.
Bij het aangaan van de leningen in 2007 was hier geen sprake van.
Doordat er nu een andere kredietverstrekker is voor 325 mio euro
kredieten die voorheen door KBC Bank werden verstrekt, werd een
positief effect op de kapitaalratio’s van KBC gerealiseerd.
Zoals gebruikelijk geven wij geen verdere details over de identiteit van de
kredietverstrekkers, noch over de kredietvoorwaarden, behalve dan dat er
zakelijke zekerheden zijn verstrekt.
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De voorwaarden inzake looptijden en interestlasten bleven ongewijzigd,
maar er werden zakelijke zekerheden verstrekt.
Het betreft meer bepaald pand op KBC Groep-aandelen.
Informatie over de boekwaarde van de in pand gegeven aandelen zal u
terug vinden in het (volgende) jaarverslag over het lopende boekjaar.

Vraag 3:
Rekening houdende met het feit dat KBC Ancora een monoholding is met als enige
participatie KBC: In ruil voor de herplaatsing van deze risicovolle kredieten moest
KBC een aantal toxische producten van de overnemer overnemen. Over welke
toxische producten gaat het hier en hoeveel bedraagt het maximale risico in deze
voor KBC?
Antwoord:



Deze vraag betreft een verrichting van KBC Groep.
Wij kunnen dan ook enkel verwijzen naar datgene wat KBC Groep
daarover heeft bekend gemaakt, met name dat in het kader van de
herplaatsing van 325 mio euro aan aandeelhoudersleningen swaps
werden overgenomen, en dit tegen marktwaarde.

Vraag 4:
KBC Ancora betaalde een klein fortuin aan advocatenkosten in de procedure tegen
een aantal aandeelhouders die een procedure voerden om de belangen van KBC
Ancora te vrijwaren tegen daden van slecht bestuur. Die procedure was niet gericht
tegen KBC Ancora doch tegen de bestuurders die onvergeeflijke fouten had gemaakt
dewelke KBC Ancora onherstelbare schade hebben toegebracht.
 Hoeveel betaalde KBC Ancora in totaal voor de verdediging van deze stoute
bestuurders?
 Beschikten de betrokken bestuurders over een aansprakelijkheidsverzekering?
 Waarom hield KBC Ancora zich niet afzijdig in deze procedure die erop
gericht was de vennootschap te compenseren voor de schade die haar werd
toegebracht door zware fouten van blijkbaar onbekwame bestuurders?
Antwoord:






De rechtbank van eerste aanleg verklaarde de vorderingen integraal
ongegrond.
De kosten voor verdediging van de bestuurders vallen niet ten laste van
KBC Ancora.
Gezien ook KBC Ancora afzonderlijk werd gedagvaard, heeft KBC Ancora
uiteraard eigen kosten in het kader van de procedure waarin zij werd
betrokken.
Voorafgaande bemerking: gezien Almancora Beheersmaatschappij als
verweerder optreedt in de procedure worden de belangen van KBC
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Ancora waargenomen door de lasthebber ad hoc, Ancora VZW. In Ancora
VZW zetelen enkel de onafhankelijke bestuurders.
Nu ook KBC Ancora in de procedure werd betrokken, moet zij via haar
lasthebber ad hoc Ancora VZW, toezien op het vennootschapsbelang van
KBC Ancora.
KBC Ancora heeft vastgesteld dat de vorderingen van de eisers niet enkel
herhaaldelijk uitgaan van verkeerde premissen, maar bovendien afbreuk
doen aan verrichtingen waarvoor met unanimiteit of quasi-unanimiteit door
de algemene vergadering kwijting werd verleend. Bovendien zijn de
vorderingen door duidelijk speculatieve doelstellingen ingegeven.
Gezien Ancora VZW zich ernstige vragen stelt bij de vorderingen van
eisers, is het niet verwonderlijk dat zij in de procedure de verkeerde
voorstellingen door eisers rechtzet.
Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, dat eisers in deze
procedure over de ganse lijn in het ongelijk heeft gesteld, ondersteunt
deze beoordeling van Ancora VZW.

Vraag 5:
In de loop van de procedure aangehaald in vraag 4, zou KBC Ancora verschillende
keren hebben aangevoerd dat KBC Ancora altijd correct gecommuniceerd zou
hebben over de illegale leningen die KBC aan KBC Ancora verstrekte om bijkomend
KBC aandelen te kopen. Dit is een pertinente leugen! Gedurende verschillende
jaren heb ik persoonlijk herhaaldelijk vragen gesteld over de identiteit van de
kredietverstrekker in kwestie. De bestuurders van KBC Ancora hebben tot op het
bittere einde geweigerd om toe te geven dat KBC deze kredieten verstrekt had. De
reden voor die ontkenning ligt voor de hand: op het moment dat KBC die kredieten
aan haar grootaandeelhouders verstrekte, waren zulke praktijken nog illegaal.
Volgens de wet, die gold op dat ogenblik in de geschiedenis, mochten bedrijven geen
kredieten verstrekken aan aandeelhouders om aandelen van het bedrijf te kopen.
Dat die wet achteraf gewijzigd werd, om toe te laten dat Dexia kredieten kon
verschaffen aan haar aandeelhouders om het kapitaal van Dexia te verhogen,
verandert niks aan het feit dat zulke praktijken illegaal waren op het moment dat dit
bij KBC gebeurde. Vinden de statutaire zaakvoerders van KBC Ancora het
geoorloofd dat de advocaten van KBC Ancora in de rechtszaal liegen over de
communicatie over die KBC leningen?
Antwoord:





Zoals gebruikelijk communiceert KBC Ancora niet over haar individuele
kredietvoorwaarden. KBC Ancora heeft overigens altijd gesteld dat ze
meerdere kredietverstrekkers heeft.
KBC Ancora heeft steeds alle wettelijk verplichte informatie terzake
verstrekt.
U heeft overigens vastgesteld dat de eisers in de eerder vermelde
procedure, die eveneens kritiek uitten op deze leningen, door het vonnis
van de eerste rechter volledig in het ongelijk werden gesteld. De
procedure in hoger beroep is momenteel nog hangende.
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Vraag 6:
Hebzucht en hoogmoed lagen aan de oorsprong van de huidige financiële crisis en
ook de bestuurders van KBC Ancora, CERA en KBC hebben zich tegen deze twee
hoofdzonden gezondigd. Zou het daarom niet aangewezen zijn om in de toekomst
liegen en bedriegen zoveel mogelijk te vermijden?
Antwoord:


Wij laten de beweringen omtrent de bestuurders van KBC Ancora (lees:
Almancora Beheersmaatschappij) geheel voor uw rekening.

Vraag 7:
Onze revisor ontving vorig jaar mooie bonussen om de kapitaalverhoging van KBC
en de effecten ervan op KBC Ancora en CERA te beoordelen. Hoe komt het dat
CERA wel groen licht kreeg om in te schrijven op die kapitaalverhoging en KBC
Ancora niet?
Antwoord:






We hebben zonet omstandig uitgelegd welke uitgebreide supplementaire
werkzaamheden KMPG met een heel team heeft uitgevoerd n.a.v. de
kapitaalverhoging van KBC.
KBC Ancora steunde de kapitaalverhoging omwille van de gunstige
effecten die eruit resulteerden, onder meer inzake verwachte toekomstige
dividenden.
KBC Ancora verkoos echter om niet deel te nemen aan de
kapitaalverhoging, omwille van de toen reeds bestaande schuld.

Opmerking van de heer E. Geenen:
Ongetwijfeld zullen de KBC Ancora aandeelhouders vandaag weer overstelpt worden
men propaganda over het mooie herstel van KBC en de formidabel mooie
vooruitzichten. Op mensen, die beseffen dat doodzieke bedrijven kunstmatig
overeind gehouden worden met onbestaand geld dat ongelimiteerd vanuit het niets
gecreëerd wordt, maken zulke mooie verhaaltjes niet veel indruk. De waarheid is dat
men zieke ondernemingen kunstmatig overeind houdt en daardoor onvermijdelijk de
waarde van het geld vernietigt. In Europa zal dit op termijn onherroepelijk leiden tot
het verdwijnen van de euro en dan zal alles afhangen van welke pariteit men gaat
hanteren bij het invoeren van de nieuwe Belgische frank.
Als de spaarders bijvoorbeeld één nieuwe frank krijgen voor iedere euro die ze
bezitten en die nieuwe frank dezelfde koopkracht heeft als bij de invoering van de
euro zullen de burgers beseffen welke mooie diensten de banken hen geleverd
hebben. Op dat ogenblik zullen de burgers kunnen beoordelen wat de gevolgen zijn
van de fouten die toezichthouders, centrale banken en commerciële bankiers
gemaakt hebben, op hun vermogen, hun sociale zekerheid en de toekomst van hun
nageslacht.
_____________

