H I ST OR I E K VAN KB C A NC ORA
PERSBERICHTEN BOEKJAAR 2007/2008
8 augustus 2007: Cera en KBC Ancora verhogen participatie in KBC Groep tot 30,06 %
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FINANCIËLE KALENDER 2008/2009

3 november 2008: tussentijdse verklaring (Q1)
30 januari 2009: halfjaarlijks financieel verslag
4 mei 2009: tussentijdse verklaring (Q3)
28 augustus 2009: jaarlijks communiqué

van CERA Bank, ABB Verzekeringen en Kredietbank.
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de openbare overnamebiedingen die op 1 september
2007 in werking trad. Participaties van meer dan 30 % die
bestaan op het moment van de inwerkingtreding van de
wet, geven immers geen aanleiding tot enige biedplicht.
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KBC Ancora
Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap met de vorm van
een commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel: Philipssite 5 b10, 3001 Leuven
RPR Leuven: 0464.965.639
Website: www.kbcancora.be

I N H O U D S TA F E L
Brief van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurders
Verklaring van de verantwoordelijke personen
Verklaring i.v.m. risico’s

7
9
9

1 Aandeelhoudersinformatie
1.1 Beurskoers, décote en verhandelde volumes
1.2 Kerncijfers op balansdatum
1.2.1 Balans en resultaat
1.2.2 Kasstroomtabel
1.2.3 Dividend en dividendrendement
1.3 Verspreiding KBC Ancora-aandelen
1.3.1 Aandeelhouderschap KBC Ancora
1.3.2 Weg naar de markt

10
10
14
14
15
16
17
17
17

2 Groepsstructuur en deugdelijk bestuur
2.1 Groepsstructuur
2.1.1 Almancora VZW
2.1.2 Almancora Beheersmaatschappij NV
2.1.3 Ancora VZW
2.1.4 KBC Ancora Comm.VA
2.2 Deugdelijk bestuur
2.2.1 Bestuursstructuur
2.2.2 Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij NV
2.2.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur
2.2.2.2 Bevoegdheden Raad van Bestuur
2.2.2.3 Werking Raad van Bestuur
2.2.3 Comités opgericht binnen de Raad van Bestuur
2.2.3.1 Comité van Dagelijks Bestuur
2.2.3.2 Auditcomité
2.2.3.3 Benoemingscomité
2.2.3.4 Remuneratiecomité
2.2.4 Commissaris
2.3 Vergoedingen
2.3.1 Algemeen
2.3.2 Vergoeding bestuurders B en C
2.3.3 Vergoeding bestuurders A
2.4 Rotatiesysteem
2.5 Gedragsregels betreffende belangenconflicten
2.5.1 Algemeen
2.5.2 Potentieel belangenconflict met de statutair zaakvoerder
2.5.2.1 Vaststelling belangenconflict: Raad van Bestuur Almancora
Beheersmaatschappij NV
2.5.2.2 Beslissing lasthebber ad hoc: Raad van Bestuur Ancora VZW
2.5.2.3 Kennisname beslissing lasthebber ad hoc: Raad van Bestuur
Almancora Beheersmaatschappij NV

18
18
18
19
19
20
20
21
21
23
24
25
26
26
26
27
28
29
29
29
30
31
32
32
32
33

|3|

JAARVERSLAG

33
33
35

2007/ 2008

2.6 Gedragsregels ter voorkoming van marktmisbruik
35
2.7 Bekendmaking in uitvoering van artikel 34 van het KB van 14.11.2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt
35
2.8 Bekendmaking krachtens artikel 74, §7 van de wet van 01.04.2007 op de openbare
overnamebiedingen
37
2.9 Richtlijnen voor de uitoefening van het bestuursmandaat
37
2.10 Openheid in aandeelhouderscommunicatie
37
3 Verslag van de statutair zaakvoerder
3.1 Balans op 30 juni 2008
3.1.1 Activa
3.1.2 Passiva
3.2 Resultatenrekening over boekjaar 2007/2008
3.2.1 Opbrengsten
3.2.1.1 Opbrengsten uit financiële vaste activa
3.2.1.2 Opbrengsten uit vlottende activa
3.2.2 Kosten
3.2.2.1 Kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera
3.2.2.2 Kosten van schulden
3.2.2.3 Overige werkingskosten
3.2.2.4 Belastingen
3.3 Resultaat en voorstel tot winstbestemming
3.4 Geen geconsolideerde jaarrekening KBC Ancora
3.5 Afgelopen boekjaar en beschikbare gegevens over 2008 van KBC Groep
3.5.1 Afgelopen boekjaar van KBC Groep
3.5.2 Eerste semester van boekjaar 2008 van KBC Groep
3.6 Vooruitzichten voor boekjaar 2008/2009

38
38
38
38
39
39
40
40
40
41
41
42
42
42
43
43
43
46
49

4 Financieel verslag
4.1 Balans
4.2 Resultatenrekening
4.3 Toelichting
4.4 Waarderingsregels
4.5 Verslagen commissaris
4.5.1 Verslag over het boekjaar
4.5.2 Verslag betreffende interim-dividend

52
52
54
55
58
60
60
62

JAARVERSLAG

2007/ 2008

| 4|

L I J S T VA N G R A F I E K E N
Grafiek 1: Evolutie beurskoers KBC Ancora en KBC Groep over het afgelopen boekjaar

10

Grafiek 2: Evolutie décote KBC Ancora t.o.v. haar intrinsieke waarde over
het afgelopen boekjaar

11

Grafiek 3: Evolutie décote KBC Ancora t.o.v. de onderliggende patrimoniale waarde
over de periode april 2001 – juni 2008

11

Grafiek 4: Verhandeld volume KBC Ancora-aandelen op dagbasis over
het afgelopen boekjaar

12

Grafiek 5: Relatieve evolutie beurskoersen KBC Ancora en KBC Groep t.o.v.
BEL20-Index over het afgelopen boekjaar

13

Grafiek 6: Relatieve evolutie beurskoersen KBC Ancora en KBC Groep t.o.v.
Dow Jones EURO STOXX Bank-Index over het afgelopen boekjaar

13

Grafiek 7: Evolutie uitgekeerd dividend

16

Grafiek 8: Situering groepsstructuur KBC Ancora binnen KBC-groep

18

Grafiek 9: Evolutie winst KBC Groep

46

L I J S T VA N TA B E L L E N
Tabel 1:

Samenvattende beurscijfers voor de afgelopen boekjaren

12

Tabel 2:

Basisdata op balansdatum

14

Tabel 3:

Resultaten over de afgelopen boekjaren

15

Tabel 4:

Kasstroomtabel over de afgelopen 2 boekjaren

15

Tabel 5:

Evolutie dividend KBC Ancora

16

Tabel 6:

Samenstelling Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij NV en
overzicht individuele aanwezigheden

22

Tabel 7:

Vergoeding bestuurders B en C, exclusief onkostenvergoedingen

31

Tabel 8:

Vaste en variabele vergoeding bestuurders A

32

Tabel 9:

Evolutie opbrengsten KBC Ancora

39

Tabel 10:

Evolutie kosten KBC Ancora

40

Tabel 11:

Kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera

41

Tabel 12:

Winstcijfers en kernratio’s KBC Groep over boekjaren 2007, 2006 en 2005

45

Tabel 13:

Winstcijfers KBC Groep over eerste semester van boekjaren 2008, 2007
en 2006

48

|5|

JAARVERSLAG

2007/ 2008

R A A D VA N B E S T U U R VA N
A L M A N C O R A B E H E E R S M A AT S C H A P P I J

Van links naar rechts:
Léopold Bragard
Cynthia Van Hulle
Franky Depickere
Ivo Verhaeghe
Georges Beerden
Willy Danneels
Gilbert Marquenie
Jean-Marie Géradin
Jos Plessers
Paul Peeters
Niet op de foto:
Germain Vantieghem

JAARVERSLAG

2007/ 2008

| 6|

B R I E F VA N D E V O O R Z I T T E R E N D E G E D E L E G E E R D
BESTUURDERS
Over het afgelopen boekjaar steeg het resultaat na belastingen van KBC Ancora tot 280,5
miljoen euro, een toename met 11,6 % ten opzichte van vorig boekjaar. Deze toename is de
resultante van enerzijds de toegenomen dividendinkomsten uit de participatie in KBC Groep
(hoger dividend per aandeel en aankoop van bijkomende aandelen) en anderzijds de gestegen
rentelasten op de financiering die voor deze aankopen werd opgenomen.
KBC Groep kende een uitstekend 2007, en kon hierdoor op 9 mei 2008 een dividend per aandeel uitkeren dat 14 % hoger lag dan dat over het voorgaande boekjaar.
Op 8 augustus 2007 werd bekendgemaakt dat KBC Ancora bijkomend 3,9 miljoen aandelen
KBC Groep had aangekocht, waardoor ze in totaal 82.216.380 aandelen bezit. Met een participatie van ca. 23 % is KBC Ancora de grootste individuele aandeelhouder van KBC Groep. Cera
maakte op dezelfde datum bekend haar participatie in KBC Groep verhoogd te hebben tot ruim
7 %. Samen bezitten Cera en KBC Ancora dus meer dan 30 % van de aandelen in KBC Groep.
De overschrijding van de 30 %-drempel is belangrijk in het licht van de Wet van 1 april 2007 op
de openbare overnamebiedingen die op 1 september 2007 in werking trad. Participaties van
meer dan 30 %, die bestaan op het moment van de inwerkingtreding van de wet, geven immers
geen aanleiding tot enige biedplicht.
Voor deze aankoop heeft KBC Ancora bijkomende schuldfinanciering opgenomen. De fiscale
aftrekbaarheid van de hieraan verbonden interestlasten heeft (uiteraard in combinatie met de
‘DBI-aftrek’ van 95 % van de ontvangen KBC Groep-dividenden) tot gevolg dat KBC Ancora
over het afgelopen boekjaar geen vennootschapsbelasting verschuldigd was.
In het afgelopen boekjaar maakte KBC Ancora opnieuw gebruik van de mogelijkheid om een
interim-dividend uit te keren. Het op 15 mei 2008 uitgekeerde interim-dividend lag 11,5 %
hoger dan dat van boekjaar 2006/2007. Ook over boekjaar 2007/2008 zal er geen slotdividend
uitgekeerd worden. Op 0,01 euro per aandeel na werd immers het volledige uitkeerbare resultaat over het afgelopen boekjaar uitgekeerd als interim-dividend.
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Op 30 juni 2008 bedroeg de beurskoers van het KBC Ancora-aandeel 55,5 euro, tegenover
86,7 euro op 29 juni 2007, een daling met 36 %. Deze daling is uiteraard te situeren in het licht
van de wereldwijde krediet- en liquiditeitscrisis, die een negatieve invloed had op de beurskoersen van zowat alle financiële instellingen. Over dezelfde periode liet de Dow Jones EURO
STOXX Bank-Index overigens een vergelijkbare daling optekenen.
De liquiditeit van het aandeel KBC Ancora is in het afgelopen boekjaar significant verbeterd.
Het gemiddelde aantal verhandelde aandelen per dag nam toe met meer dan 50 %. De overstap op 15 juni 2007 van het dubbelefixingsegment, waarop het aandeel tot dan noteerde, naar
het continusegment van NYSE Euronext heeft hier ongetwijfeld toe bijgedragen.
Ondanks de vaststelling dat de aanhoudende krediet- en liquiditeitscrisis van het lopende boekjaar een uitdagender jaar maakt, kijkt KBC Ancora met vertrouwen de toekomst tegemoet.
Leuven, 27 augustus 2008

Franky Depickere
gedelegeerd bestuurder en
vaste vertegenwoordiger
Almancora Beheersmaatschappij1

1

Cynthia Van Hulle
vaste vertegenwoordiger van
Van Hulle & Cie Comm.V,
voorzitter Raad van Bestuur
Almancora Beheersmaatschappij

Germain Vantieghem
gedelegeerd bestuurder
Almancora Beheersmaatschappij

Almancora Beheersmaatschappij is statutair zaakvoerder van KBC Ancora (zie rubriek 2.1.2 Almancora Beheersmaatschappij NV)
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VE R K L A R I N G VA N DE V E RA NT W O OR DE LIJK E P E R S O N E N
Verklaring voortvloeiend uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd
door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007.
“Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij2, statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover ons bekend,
a) de jaarrekening van KBC Ancora, die is opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële
toestand en van de resultaten van KBC Ancora; b) het jaarverslag van KBC Ancora een getrouw
overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van KBC
Ancora.”

V E R K L A R I N G I . V. M . R I S I C O ’ S
Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa
van KBC Ancora en op de mogelijkheid om (jaarlijks) een dividend uit te keren.
De activa van KBC Ancora bestaan voor nagenoeg 100 % uit een deelneming in KBC
Groep. Een daling van de beurskoersen van het KBC Groep-aandeel heeft noodzakelijkerwijze een negatieve invloed op de waarde van de activa van KBC Ancora.
De recurrente inkomsten van KBC Ancora bestaan in hoofdzaak uit de dividenden die zij ontvangt uit haar deelneming in KBC Groep en bepalen in belangrijke mate de omvang van het
uitbetaalbare dividend.

2

De individuele leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschapij zijn opgenomen in hoofdstuk 2.2.2. van dit
jaarverslag.
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1

Aandeelhoudersinformatie

Op 15 juni 2007 wijzigde de vennootschapsnaam Almancora in KBC Ancora en werd het aandeel gesplitst met een factor 1,4. In het jaarverslag werden alle relevante historische data voor
deze splitsing gecorrigeerd, om de vergelijkbaarheid van deze data doorheen de tijd mogelijk
te maken.

1.1 Beurskoers, décote en verhandelde volumes
Op balansdatum had KBC Ancora 82.216.380 KBC Groep-aandelen in portefeuille. De marktwaarde van de overige activa minus de schulden bedroeg minus 567,1 mio euro. KBC Ancora
heeft zelf 78.301.314 aandelen uitgegeven. De intrinsieke waarde3 van één KBC Ancora-aandeel
kwam dus overeen met de beurskoers van 1,05 KBC Groep-aandeel minus 7,24 euro.
Het KBC Ancora-aandeel en het KBC Groep-aandeel evolueerden over het afgelopen boekjaar
zoals weergegeven in Grafiek 1.
Grafiek 1: Evolutie beurskoers KBC Ancora en KBC Groep over het afgelopen boekjaar
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Grafiek 2 toont de evolutie van de décote van het KBC Ancora-aandeel t.o.v.
haar intrinsieke waarde over het afgelopen boekjaar.
Grafiek 3 geeft de evolutie op maandbasis weer van de décote van het KBC Ancora-aandeel
t.o.v. de onderliggende patrimoniale waarde sinds de beursnotering in april 2001. Daarbij wordt
voor de periode vóór de fusie van Almanij en KBC Bankverzekeringsholding de maandelijks
geschatte intrinsieke waarde van Almanij gehanteerd. In de periode vóór de aankondiging van
de fusie, noteerde Almanij met een décote t.o.v. haar intrinsieke waarde. KBC Ancora noteerde
bovendien met een supplementaire décote t.o.v. het Almanij-aandeel. Naar aanleiding van de
aankondiging van de fusie in december 2004 werd de bestaande décote tussen Almanij en
3

Intrinsieke waarde: waarde per aandeel berekend op basis van de beurskoers van de onderliggende genoteerde aandelen en,
indien van toepassing, op basis van de geraamde waarde van de overige activa, verminderd met de schulden.
Patrimoniale waarde: waarde per aandeel berekend op basis van de intrinsieke waarde van de onderliggende aandelen.
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haar intrinsieke waarde tot nul herleid, waardoor tevens de décote van KBC Ancora t.o.v. haar
patrimoniale waarde (vanaf 2 maart 2005 KBC Groep) sterk afnam. Sinds 2 maart 2005 zijn de
intrinsieke waarde en de patrimoniale waarde van KBC Ancora de facto dezelfde geworden.
Grafiek 2: Evolutie décote4 KBC Ancora t.o.v. haar intrinsieke waarde over het afgelopen boekjaar
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Grafiek 3: Evolutie décote KBC Ancora t.o.v. de onderliggende patrimoniale waarde over de
periode april 2001 – juni 2008
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4

Intrinsieke waarde KBC Ancora (IW) = beurskoers KBC Groep x aantal KBC Groep-aandelen in het bezit van KBC Ancora +
overige activa - schulden.
Décote = (IW - aantal KBC Ancora-aandelen uitgegeven x beurskoers KBC Ancora) / IW.
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Grafiek 4 illustreert de goede liquiditeit van het KBC Ancora-aandeel.
Grafiek 4: Verhandeld volume KBC Ancora-aandelen op dagbasis over het afgelopen boekjaar
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Tabel 1 vat enkele beurscijfers samen en vergelijkt ze met de prestaties in de afgelopen boekjaren. In de eerste helft van elk kalenderjaar ligt het gemiddelde aantal op dagbasis verhandelde aandelen merkelijk hoger dan in het tweede semester. Dit is in belangrijke mate eigen aan
de manier waarop de KBC Ancora-aandelen naar de markt komen (zie rubriek 1.3.2 Weg naar
de markt). Daarnaast lag de liquiditeit van het KBC Ancora-aandeel in het afgelopen boekjaar
ver boven deze in de twee voorgaande jaren.
Tabel 1: Samenvattende beurscijfers voor de afgelopen boekjaren
Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Maximumkoers (euro)

87,71

91,61

78,29

Minimumkoers (euro)

55,10

66,14

53,50

21,3 %

15,4 %

16,7 %

9,9 %

8,0 %

8,3 %

105.262

69.740

77.098

91.357
119.386

57.336
82.341

63.670
90.133

Maximumdécote t.o.v.
intrinsieke waarde (%)
Minimumdécote t.o.v.
intrinsieke waarde (%)
Gemiddeld aantal verhandelde
aandelen per dag
s Periode 01.07-30.06 (boekjaar)
s
s

Periode 01.07-31.12
Periode 01.01-30.06
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Grafieken 5 en 6 geven de relatieve koersevolutie weer van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte
van het KBC Groep-aandeel, de BEL20-Index en de Dow Jones EURO STOXX Bank-Index over het
afgelopen boekjaar. De koers van het KBC Ancora-aandeel deed het iets minder goed dan het
KBC Groep-aandeel en de BEL20-Index, maar licht beter dan de EURO STOXX Bank-Index.
Grafiek 5: Relatieve evolutie beurskoersen KBC Ancora en KBC Groep t.o.v. BEL20-Index over
het afgelopen boekjaar (01.07.2007 = 100)
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Grafiek 6: Relatieve evolutie beurskoersen KBC Ancora en KBC Groep t.o.v. Dow Jones EURO
STOXX Bank-Index over het afgelopen boekjaar (01.07.2007 = 100)
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1.2 Kerncijfers op balansdatum
1.2.1 Balans en resultaat
Tabel 2 bevat een aantal basisgegevens op balansdatum van de afgelopen boekjaren.
Tabel 2: Basisdata op balansdatum

30 juni 2008

Aantal aandelen uitgegeven

30 juni 2007

30 juni 2006

78.301.314

78.301.314

55.929.510

82.216.380

78.301.314

75.980.000

Balanstotaal in euro

3.821.381.775

3.441.119.184

3.251.648.377

Marktkapitalisatie in euro
(aan beurskoers op balansdatum)

4.345.722.927

6.788.723.924

5.704.810.020

3.251.185.300

3.236.941.037

3.224.443.527

1,34

2,10

1,77

Aantal KBC Groep-aandelen in
portefeuille

Boekwaarde eigen vermogen
in euro
Marktkapitalisatie/boekwaarde
eigen vermogen

Tabel 3 herrubriceert de resultaten over de afgelopen boekjaren volgens een schema dat door
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) gedefinieerd werd voor
ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteit voornamelijk bepaald wordt door het bezit van
deelnemingen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen financiële resultaten en andere
resultaten. Deze resultaten worden bovendien uitgesplitst volgens hun recurrent dan wel
uitzonderlijk karakter.
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Tabel 3: Resultaten over de afgelopen boekjaren

Resultaat KBC Ancora
(in mio euro)
Recurrent financieel resultaat
Ander recurrent resultaat

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2007/2008

2006/2007

2005/2006

282,9

257,1

191,7

-2,5

-3,2

-3,4

0

0

0

Resultaat uit kapitaalverrichtingen
Uitzonderlijk resultaat

0

0

0

Resultaat vóór belastingen

280,5

253,9

188,3

Resultaat na belastingen

280,5

251,3

185,8

Resultaat KBC Ancora

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

per aandeel (in euro)

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Recurrent financieel resultaat

3,61

3,28

2,45

-0,03

-0,04

-0,04

Resultaat uit kapitaalverrichtingen

0,00

0,00

0,00

Uitzonderlijk resultaat

0,00

0,00

0,00

Resultaat vóór belastingen

3,58

3,24

2,41

Resultaat na belastingen

3,58

3,21

2,37

Ander recurrent resultaat

1.2.2 Kasstroomtabel
Tabel 4 geeft een beeld van de kasstromen van KBC Ancora. Bij de opstelling van de kasstroomtabel werd de indirecte methode gehanteerd. Daaruit blijkt duidelijk dat de aankopen van
bijkomende KBC Groep-aandelen in de afgelopen twee boekjaren (3,9 miljoen aandelen in het
afgelopen boekjaar en 2,3 miljoen aandelen in het daaraan voorafgaande boekjaar) in hoofdzaak met schulden gefinancierd werden.
Tabel 4: Kasstroomtabel over de afgelopen 2 boekjaren

Kasstroomtabel
(in mio euro)

2007/2008

2006/2007

Operationele activiteiten

287,7

229,2

Nettowinst

280,5

251,3

7,2

-22,2

Investeringsactiviteiten

-382,2

-216,6

Financiële vaste activa

-382,2

-216,6

96,7

-38,8

362,9

200,0

-266,2

-238,8

2,2

26,2

Wijziging nettowerkkapitaal

Financieringsactiviteiten
Financiële schulden
Uitkering interim-dividend
Totale kasstroom
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1.2.3 Dividend en dividendrendement
KBC Ancora keerde op 15 mei 2008 een interim-dividend uit van 3,40 euro bruto per aandeel.
Het uitgekeerde dividend bedroeg in totaal 266,2 miljoen euro. Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora, stelt voor om geen slotdividend uit te keren
over boekjaar 2007/2008 en om het saldo van 0,9 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) over te
dragen naar het volgende boekjaar.
Het brutodividendrendement van het KBC Ancora-aandeel bedroeg 6,13 % ten opzichte van de
slotkoers op 30 juni 2008 van 55,5 euro.
Grafiek 7 en Tabel 5 geven de evolutie weer van de uitgekeerde dividenden en het dividendrendement over de afgelopen boekjaren.
Grafiek 7: Evolutie uitgekeerd dividend (in miljoen euro)
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Uitgekeerd dividend KBC Ancora

Tabel 5: Evolutie dividend KBC Ancora

Dividend per aandeel (euro)
Beurskoers KBC Ancora (euro) (b)
Dividendrendement KBC Ancora (c)

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2007/2008

2006/2007

2005/2006

3,40 (a)

3,05

2,26

55,5

86,70

72,86

6,13 %

3,52 %

3,10 %

(a) voorgesteld door de statutair zaakvoerder, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering
(b) slotkoers op 30 juni
(c) dividendrendement = dividend KBC Ancora/beurskoers KBC Ancora (op 30 juni)
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1.3 Verspreiding KBC Ancora-aandelen
1.3.1 Aandeelhouderschap KBC Ancora
De openbaarmaking van deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven is wettelijk verplicht
voor deelnemingen van 5 % (of veelvouden hiervan). De statuten van KBC Ancora voorzien
bovendien in een meldingsdrempel van 3 %. Veelvouden van 3 % vormen geen meldingsdrempel meer sinds 8 juni 2007.
Cera meldde op 18 februari 2008 (krachtens art. 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen) dat ze op 1 september 2007 meer dan 30 % van de stemrechten aanhield
in KBC Ancora. Cera meldde meer bepaald dat ze 48.567.669 van de 78.301.314 KBC Ancoraaandelen, of 62,03 % aanhield.
Uit het jaarverslag van Cera over boekjaar 2007 bleek dat haar participatie in KBC Ancora
61,95 % bedroeg per 31 december 2007.
KBC Ancora ontving geen andere meldingen betreffende het aandeelhouderschap in het afgelopen boekjaar.
Een volledig overzicht van de participatiemeldingen is opgenomen op de website van KBC
Ancora.
Op basis van de beschikbare publieke gegevens bedraagt de free float5 van KBC Ancora op
balansdatum 38,05 %.

1.3.2 Weg naar de markt
Vennoten van Cera kunnen enkel gedurende de eerste helft van elk boekjaar van Cera vrijwillig
uittreden met hun aandelen, zoals wettelijk bepaald is voor coöperatieve vennootschappen in
België. Het boekjaar van Cera valt samen met het kalenderjaar.
Vennoten die uittreden met hun coöperatieve D-aandelen ontvangen een bijzonder
‘scheidingsaandeel’. Dit scheidingsaandeel bestaat in hoofdzaak uit 4,2 KBC Ancora-aandelen.
Per D-aandeel waarmee een vennoot uittreedt, ontvangt hij dus 4,2 KBC Ancora-aandelen. Hij
heeft dan de keuze: de KBC Ancora-aandelen behouden of de aandelen op de beurs verkopen.

5

De free float wordt gedefinieerd als het percentage aandelen dat niet in ‘vaste of stabiele’ handen is.
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2

Groepsstructuur en deugdelijk bestuur

2.1 Groepsstructuur
Grafiek 8 geeft een beeld van de groepsstructuur van KBC Ancora binnen de KBC-groep. Het
kader in stippellijn omvat de vennootschappen die behoren tot de Cera/KBC Ancora-groep.

Grafiek 8: Situering groepsstructuur KBC Ancora binnen KBC-groep6

Almancora VZW

ca 100 %
Almancora
Beheersmaatschappij NV
p.m.

Beurs

Ancora VZW

p.m.
Cera

KBC Ancora
ca. 38 %

ca. 62 %

Comm. VA

CVBA

ca. 23%
Beurs

ca. 41 %*

België

MRBB
CVBA

AVA’s
KBC Groep NV

ca. 12 %

ca. 7 %

ca. 12 %

Centraal- en OostEuropa & Rusland

Merchant

European

Banking

private banking

Gemeenschappelijke
Diensten en
Operaties

Op basis van de per juni 2008 beschikbare publieke data
* ca. 5 % is in het bezit van vennootschappen van de KBC-groep.

2.1.1 Almancora VZW
Almancora VZW heeft als doel bij te dragen tot de stabiliteit en de continuïteit van de KBCgroep. Zij speelt als controlerend aandeelhouder van Almancora Beheersmaatschappij een
belangrijke rol in de samenstelling van diens Raad van Bestuur.
Als controlerend aandeelhouder van Almancora Beheersmaatschappij heeft Almancora VZW
eveneens een doorslaggevende stem in de Algemene Vergadering van Almancora Beheersmaatschappij.
6

AVA’s: Andere Vaste Aandeelhouders
MRBB: Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond CVBA
Deze partijen vormen samen met Cera en KBC Ancora de kernaandeelhouders van KBC Groep en sloten daartoe op 23 december
2004 een aandeelhoudersovereenkomst af met het oog op de ondersteuning van het algemeen beleid van KBC Groep (zie rubriek
2.1.4 KBC Ancora Comm.VA).
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De Raad van Bestuur van Almancora VZW bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de vennoten
van Cera en uit de twee gedelegeerd bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij.

2.1.2 Almancora Beheersmaatschappij NV
KBC Ancora heeft zelf geen Raad van Bestuur, maar wordt bestuurd door een statutair zaakvoeder: Almancora Beheersmaatschappij NV. In die rol stippelt Almancora Beheersmaatschappij
onder meer het beleid van KBC Ancora uit.
In haar Raad van Bestuur (zie rubriek 2.2.2 Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij
NV) zetelen vijf vertegenwoordigers van de vennoten van Cera, de twee gedelegeerd bestuurders en vier onafhankelijke bestuurders.
De vennotenvertegenwoordigers en de gedelegeerd bestuurders zijn tevens de bestuurders
van Almancora VZW.
De onafhankelijke bestuurders zetelen eveneens in de Raad van Bestuur van Ancora VZW.

2.1.3 Ancora VZW
In de statuten van KBC Ancora werd een regeling voor belangenconflicten uitgewerkt. Ancora
VZW werd in het kader hiervan opgericht.
Ancora VZW treedt op als lasthebber ad hoc indien Almancora Beheersmaatschappij een belangenconflict heeft bij een beslissing die zij als zaakvoerder van KBC Ancora moet nemen, indien
Almancora Beheersmaatschappij verhinderd is haar opdracht te vervullen, of indien aan het
mandaat van de statutair zaakvoerder een einde komt vooraleer de Algemene Vergadering van
KBC Ancora een nieuwe statutair zaakvoerder heeft kunnen benoemen. Ancora VZW neemt
dan het bestuursmandaat van Almancora Beheersmaatschappij tijdelijk over.
De Raad van Bestuur van Ancora VZW is samengesteld uit de vier onafhankelijke bestuurders
van Almancora Beheersmaatschappij NV.

| 1 9|
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2.1.4 KBC Ancora Comm.VA
De hoofdactiviteit van KBC Ancora is het behoud en het beheer van haar deelneming in KBC
Groep, met als doel de aandeelhoudersstabiliteit en de continuïteit van de KBC-groep te
verzekeren samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA’s) van KBC Groep.
KBC Ancora sloot daartoe met deze partijen op 23 december 2004 een aandeelhoudersovereenkomst die betrekking heeft op 111.867.888 KBC Groep-aandelen, 31,27 % van het totale aantal
uitstaande KBC Groep-aandelen (op verwaterde basis). Cera en KBC Ancora worden voor de
toepassing van deze overeenkomst als één partij beschouwd. Zij zegden samen 42.715.837 KBC
Groep-aandelen of 11,94 % van het totale aantal KBC Groep-aandelen (op verwaterde basis)
toe. KBC Ancora heeft 32.634.899 KBC Groep-aandelen of 9,12 % van het totale aantal KBC
Groep-aandelen (op verwaterde basis) toegezegd en Cera het saldo.

2.2 Deugdelijk bestuur
Op 1 januari 2005 werden in België richtlijnen van toepassing betreffende corporate governance voor beursgenoteerde vennootschappen, samengevat in de Belgische Corporate Governance
Code.
Zoals al vermeld bestuurt Almancora Beheersmaatschappij, als statutair zaakvoerder, KBC
Ancora Comm.VA. De aanbevelingen uit de Corporate Governance Code worden toegepast op
het niveau van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij.
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij leeft de principes uit de Corporate
Governance Code onverkort na. Van de bepalingen van de Code wordt afgeweken telkens wanneer de specifieke eigenschappen van de vennootschap of de specifieke omstandigheden dit
vereisen. In voorkomend geval wordt de afwijking overeenkomstig het ‘comply or explain’-principe toegelicht. Het Corporate Governance Charter van KBC Ancora wijkt slechts op één punt
van de bepalingen af. In afwijking van bepalingen 5.1. en 5.3./4. van de Corporate Governance
Code, kan het Benoemingscomité van Almancora Beheersmaatschappij rechtstreeks (i.e. zonder tussenkomst van de Raad van Bestuur) voorstellen doen aan de Algemene Vergadering
van Almancora Beheersmaatschappij betreffende de benoeming van bestuurders A, B en C.
De rechtstreekse voordrachtbevoegdheid van het Benoemingscomité biedt immers de beste
garantie voor een onafhankelijke voordrachtpolitiek, waarbij enkel het belang van KBC Ancora
voorop staat.
Het Corporate Governance Charter is beschikbaar op de website van KBC Ancora.
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2.2.1 Bestuursstructuur
De statutair zaakvoerder is onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van KBC Ancora.
De andere aandeelhouders van KBC Ancora zijn slechts verbonden ten belope van hun
inbreng.
Krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten in een commanditaire vennootschap op
aandelen beslissingen van de Algemene Vergadering die derden aanbelangen (bv. de uitkering
van een dividend) en elke wijziging van de statuten, de instemming krijgen van de statutair
zaakvoerder, alvorens deze verricht of bekrachtigd kunnen worden.
De zaakvoerder werd voor onbepaalde duur aangesteld in de statuten. Aan zijn mandaat
kan slechts in uitzonderlijke gevallen een einde worden gesteld. De zaakvoerder kan wel zelf
ontslag nemen, zonder dat de Algemene Vergadering hiermee moet instemmen.
Almancora Beheersmaatschappij is als zaakvoerder bevoegd om alles te doen wat nodig of
nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.
Voor de uitoefening van haar bestuursmandaat ontvangt Almancora Beheersmaatschappij
geen bezoldiging, maar wel een terugbetaling van kosten die gemaakt worden in het kader
van de uitoefening van het mandaat.

2.2.2 Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij NV
In Tabel 6 volgt een overzicht van de samenstelling van de Raad van Bestuur van Almancora
Beheersmaatschappij en van de comités die in de schoot van deze Raad werden opgericht.
Bij de Raad van Bestuur en zijn comités werd het aantal vergaderingen vermeld dat door het
betrokken raadslid werd bijgewoond. In het boekjaar 2007/2008 vergaderde de Raad elf maal,
het Auditcomité vier maal, het Benoemingscomité vijf maal en het Remuneratiecomité drie
maal.
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Tabel 6: Samenstelling Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij NV en overzicht

2010

11

9

Georges Beerden

2009

10

Willy Danneels

2009

11

2009

10

Paul Peeters

2010

10

Jos Plessers

2011

11

Jean-Marie Géradin
ondervoorzitter

Remuneratiecomité

Germain Vantieghem

Benoemingscomité

9

Auditcomité

11

Bestuurders C

2010

Bestuurders B

Bestuurders A

Franky Depickere

Naam

Einde huidig mandaat

Comité van Dagelijks Bestuur

individuele aanwezigheden

4

5
4
3
3

Van Hulle & Cie Comm. V*
(met als vaste vertegen2013

11

Léopold Bragard

2012

11

4

5

Gilbert Marquenie

2009

10

4

4

2010

11

4

5

woordiger Cynthia Van

5

3

Hulle)
voorzitter

3

Servus BVBA (met als
vaste vertegenwoordiger
Ivo Verhaeghe)
*

Met ingang van 28 maart 2008 werd Cynthia Van Hulle als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur, als lid van het Benoemingscomité en als lid van het Remuneratiecomité vervangen door de gewone commanditaire vennootschap Van Hulle & Cie,
met Cynthia Van Hulle als vaste vertegenwoordiger. Cynthia Van Hulle heeft alle vergaderingen van de Raad van Bestuur, van
het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité bijgewoond; vóór 28 maart 2008 ten persoonlijke titel, daarna als vaste
vertegenwoordiger van Van Hulle & Cie Comm.V.
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Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur
Cynthia Van Hulle nam ontslag als bestuurder C met ingang van 28 maart 2008.
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Almancora Beheersmaatschappij NV van
28 maart 2008 werd Van Hulle & Cie Comm.V, met Cynthia Van Hulle als vaste vertegenwoordiger, benoemd tot nieuwe bestuurder C met ingang van 28 maart 2008 en voor de beëindiging
van het mandaat van Cynthia Van Hulle.

2.2.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur
Het bestuursmandaat van de statutair zaakvoerder Almancora Beheersmaatschappij kan enkel
worden beëindigd met zijn akkoord, of door de rechter, indien daartoe een wettige reden
bestaat. Daarom is bijzonder veel aandacht besteed aan de wijze waarop de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij zelf wordt samengesteld. Bij de uitwerking van de
statuten werd rekening gehouden met de verankeringsdoelstelling van KBC Ancora, met de
beginselen van deugdelijk bestuur, en meer in het bijzonder met de aanbevelingen van de
bevoegde autoriteiten, en met de wettelijke voorschriften betreffende belangenconflicten in
beursgenoteerde vennootschappen.
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij is samengesteld uit drie soorten
bestuurders met elk hun specifieke hoedanigheidsvoorwaarden:
s De bestuurders A zijn diegenen voor wie het bestuursmandaat deel uitmaakt van hun
dagelijkse professionele bezigheid.
De betrokkenen zijn gedelegeerd bestuurder van Almancora Beheersmaatschappij, met
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid. De huidige twee bestuurders A zijn tevens
gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van Cera. Op
die wijze wordt een personele band gecreëerd tussen KBC Ancora en Cera.
s De bestuurders B zijn niet-uitvoerende bestuurders die lid zijn van de overlegorganen die
functioneren binnen Cera Ancora, en voor zover deze laatste zich niet verzet tegen hun
kandidatuur. Deze bestuurders verpersoonlijken de institutionele band tussen KBC Ancora en
Cera, zoals die ook in de doelomschrijving van KBC Ancora ligt vervat.
s De bestuurders C zijn onafhankelijke bestuurders. Deze bestuurders zijn onafhankelijk
zowel ten opzichte van de directie van KBC Ancora, als ten opzichte van Cera en van de KBCgroep.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
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Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. Bij een verlenging binnen dezelfde bestuurderscategorie kan een bestuurder na afloop van zijn mandaat een of meerdere malen herbenoemd worden, doch enkel voor onmiddellijk aansluitende mandaatperiode(s), zonder dat het
bestuursmandaat gedurende langer dan 12 jaar kan worden uitgeoefend7.
Een bestuursmandaat B of C vervalt van rechtswege na de jaarlijkse Algemene Vergadering van
het twaalfde bestuursjaar. Het mandaat van bestuurder eindigt in elk geval van rechtswege na
de Algemene Vergadering van het jaar volgend op het jaar waarin de persoon de leeftijd van
70 jaar heeft bereikt. Het mandaat uitgeoefend door een bestuurder A is evenwel onbeperkt
hernieuwbaar en eindigt in ieder geval van rechtswege op het moment van het bereiken van
de leeftijd van 65 jaar.
Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders
van dezelfde categorie het recht om, uit de door het Benoemingscomité voorgestelde kandidaten, voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende Algemene Vergadering.
De Raad kiest onder zijn leden B en C een voorzitter.
De bestuurders A en C vormen samen de meerderheid binnen de Raad van Bestuur en er moeten minimum drie bestuurders C zijn. Men kan slechts tot bestuurder A, B of C worden benoemd
door de Algemene Vergadering op voordracht van het Benoemingscomité van Almancora
Beheersmaatschappij. In dit Benoemingscomité hebben de bestuurders C de meerderheid.
De vennootschap hanteert strikte onafhankelijkheidscriteria, die strenger zijn dan deze in
artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen. Deze onafhankelijkheidscriteria zijn opgenomen in artikel 9 van de statuten van Almancora Beheersmaatschappij.

2.2.2.2 Bevoegdheden Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij is bevoegd om alle daden te stellen
die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar doel en, in het kader van haar zaakvoerderschap in KBC Ancora, voor het bereiken van het doel van KBC Ancora.
In het kader van de uitoefening van haar bestuursmandaat in KBC Ancora moet Almancora
Beheersmaatschappij in het bijzonder oog hebben voor het doel van KBC Ancora. Dat richt zich
op het behoud en het beheer van een deelneming in KBC Groep, of van elke vennootschap
en/of vennootschapsgroep die daarvan de voortzetting is, om samen met Cera de verankering
van KBC Groep te verwezenlijken en in stand te houden, zoals dat nader wordt omschreven in
de statuten van KBC Ancora.

7

Voor de bestuurders die op 24.10.2003 reeds benoemd waren, gelden volgende overgangsmaatregelen inzake mandaatduur
en eventuele verlenging van mandaat: het op 24.10.2003 lopende (bestuurs)mandaat kan beëindigd worden voor de periode
waarvoor zij (de bestuurders) werden benoemd. Na beëindiging van dit mandaat kan het mandaat van de betrokken bestuurders
verlengd worden met periodes van maximaal zes jaar, tot het bereiken van de leeftijdsgrens van zeventig jaar of het voltooien
van drie mandaten van zes jaar.
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De Raad van Bestuur voert alle taken uit die tot haar wettelijke en/of statutaire bevoegdheid
behoren. Met betrekking tot beslissingen over de strategie van de vennootschap, haar waarden
en de oriëntatie van het beleid wordt rekening gehouden met het overleg tussen KBC Ancora
en Cera.
De Raad van Bestuur oefent deze bevoegdheden uit zowel met betrekking tot het bestuur van
Almancora Beheersmaatschappij zelf als met betrekking tot het bestuur van KBC Ancora, gelet
op de hoedanigheid van Almancora Beheersmaatschappij van statutair zaakvoerder van KBC
Ancora, een en ander overeenkomstig de respectieve statutaire bepalingen. Voor zover relevant, houdt de Raad van Bestuur ook rekening met de kostendelende vereniging tussen Cera
en KBC Ancora.
De Raad van Bestuur is tevens bevoegd om, gelet op de hoedanigheid van Almancora Beheersmaatschappij van statutair zaakvoerder van KBC Ancora, overleg te plegen en samen te werken
met Cera met het oog op hun gelijklopende verankeringsdoelstelling.
Almancora Beheersmaatschappij is ertoe gehouden haar mandaat als statutair zaakvoerder
persoonlijk uit te oefenen. De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij heeft
evenwel, zoals is toegelaten door de statuten van KBC Ancora, het dagelijks bestuur van KBC
Ancora en van Almancora Beheersmaatschappij, en de uitvoering van de door de statutair zaakvoerder genomen besluiten, gedelegeerd aan twee bestuurders A die samen het Comité van
Dagelijks Bestuur vormen.

2.2.2.3 Werking Raad van Bestuur
De werking van de Raad van Bestuur wordt geregeld door de statuten, aangevuld met de
relevante bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen. Een verdere uitwerking ligt vervat in de ‘Richtlijnen voor de bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij voor de uitoefening van hun bestuursmandaat’, die deel uitmaken van het ‘Intern addendum aan het Corporate Governance Charter van KBC Ancora’.
Het afgelopen boekjaar vergaderde de Raad van Bestuur elf maal. De vergaderingen werden
telkens door nagenoeg alle leden bijgewoond. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de
jaarlijkse en halfjaarlijkse resultaten, voorstel van resultaatsbestemming, opvolging van de
werkzaamheden van het Auditcomité, het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité,
goedkeuring van de budgetten, enz…), behandelde de Raad van Bestuur in boekjaar 2007/2008
onder meer volgende topics:
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s opvolging strategie en resultaten KBC-groep
s risicobeheer binnen de Cera/KBC Ancora-groep
s doorrekening werkelijke kosten statutair zaakvoerder met toepassing van artikel 523
W.Venn.
s herbenoeming van bestuurders B en C
s opvolging voorzitterschap
s beslissing tot uitkering interim-dividend
s verhoging van de strategische participatie in KBC Groep

2.2.3 Comités opgericht binnen de Raad van Bestuur
2.2.3.1 Comité van Dagelijks Bestuur
s Samenstelling:
Het Comité van Dagelijks Bestuur is een collegiaal orgaan dat bestaat uit de twee bestuurders A.
Het mandaat van de leden van het Comité van Dagelijks Bestuur neemt een einde bij de
afloop van hun mandaat als bestuurder A in de Raad van Bestuur.
s Bevoegdheden:
Het Comité van Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en
maakt voorstellen tot besluitvorming over aan de Raad.
Het Comité oefent zijn bevoegdheden autonoom uit, maar altijd binnen het kader van de
algemene strategie vastgesteld door de Raad van Bestuur.
Het Comité van Dagelijks Bestuur is bevoegd om zowel het dagelijks bestuur van Almancora
Beheersmaatschappij als het dagelijks bestuur van KBC Ancora waar te nemen.
s Werking:
Het Comité van Dagelijks Bestuur werd door de Raad van Bestuur belast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap. Het Comité van Dagelijks Bestuur vergadert in principe maandelijks. Het afgelopen boekjaar vergaderde het Comité van Dagelijks Bestuur negen maal.
Daarnaast zijn er uiteraard de permanente informele contacten tussen de gedelegeerd
bestuurders.

2.2.3.2 Auditcomité
s Samenstelling:
Het Auditcomité bestaat uit minstens drie bestuurders, andere dan de bestuurders A.
Meer dan de helft van de leden van het Auditcomité dienen bestuurders C te zijn.
Het Auditcomité kiest onder zijn leden een voorzitter, die niet tevens voorzitter van de Raad
van Bestuur mag zijn, en stelt een secretaris aan.
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s Bevoegdheden:
Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in het vervullen van zijn toezichtsopdracht met
het oog op een controle in de ruimste zin.
De taken van het Auditcomité hebben in het bijzonder betrekking op:
s financiële rapportering en informatieverstrekking
s interne controle en risicobeheer
s het toezicht op de effectieve werking van het interne controlesysteem in de onderneming
s de externe controlefunctie uitgeoefend door de commissaris
s bijkomende controleopdrachten
s Werking:
Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor zijn goed functioneren en minstens drie
maal per jaar.
De werking van het Auditcomité wordt gekaderd in het Intern reglement van het Auditcomité, dat is opgenomen in het Corporate Governance Charter.
Het afgelopen boekjaar vergaderde het Auditcomité vier maal. In boekjaar 2007/2008 behandelde het Auditcomité onder meer volgende topics:
s ontwerpjaarrekening en ontwerpjaarverslag van KBC Ancora over boekjaar 2006/2007
s budgetten voor de kostendelende vereniging tussen Cera en KBC Ancora
s auditplanning van de commissaris en interne controle
s halfjaarcijfers KBC Ancora
s nieuwe verplichtingen n.a.v. het KB van 14 november 2007
s interim-dividend
s budgetten voor het volgende boekjaar
s verlenging van het mandaat van de commissaris

2.2.3.3 Benoemingscomité
s Samenstelling:
Het Benoemingscomité bestaat uit minstens drie bestuurders. De bestuurders C vormen samen
de meerderheid in het Benoemingscomité.
Het Benoemingscomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur van
Almancora Beheersmaatschappij, behalve wanneer de keuze van zijn of haar opvolger wordt
behandeld.
s Bevoegdheden:
Het Benoemingscomité doet rechtstreeks (i.e. zonder tussenkomst van de Raad van Bestuur)
voorstellen aan de Algemene Vergadering van Almancora Beheersmaatschappij betreffende
de benoeming van bestuurders A, B en C. Per vacante plaats draagt het Benoemingscomité
ten minste twee kandidaten voor.
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Gezien het Benoemingscomité in meerderheid is samengesteld uit onafhankelijke, nietuitvoerende bestuurders (de bestuurders C), biedt de rechtstreekse voordracht van kandidaatbestuurders de beste garantie voor een onafhankelijke voordrachtpolitiek, waarbij enkel het
belang van KBC Ancora voorop staat.
Er kunnen geen bestuurders worden benoemd die niet werden voorgedragen door het
Benoemingscomité.
s Werking:
Het Benoemingscomité vergadert zo vaak als nodig is voor zijn goed functioneren, en
minstens twee maal per jaar.
De werking van het Benoemingscomité wordt gekaderd in het Intern reglement van het
Benoemingscomité, dat is opgenomen in het Corporate Governance Charter.
Het afgelopen boekjaar vergaderde het Benoemingscomité vijf maal. Op deze vergaderingen kwamen onder meer de evaluatie van de in boekjaar 2007/2008 te herbenoemen leden
van de Raad van Bestuur, de herbenoeming van één bestuurder B en drie bestuurders C, de
benoeming van een voorzitter van het Comité van Dagelijks Bestuur en de vervanging van de
voorzitter van de Raad van Bestuur aan bod.
Telkens wanneer dit noodzakelijk of opportuun was, werden gemeenschappelijke vergaderingen georganiseerd tussen het Benoemingscomité van Almancora Beheersmaatschappij en
het Benoemingscomité van Cera Beheersmaatschappij.

2.2.3.4 Remuneratiecomité
s Samenstelling:
Het Remuneratiecomité bestaat uit minstens drie bestuurders, andere dan de bestuurders A,
waarvan een meerderheid onafhankelijken.
Het Remuneratiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur van
Almancora Beheersmaatschappij.
s Bevoegdheden:
Het Remuneratiecomité:
s doet voorstellen aan de Raad van Bestuur betreffende het remuneratiebeleid voor de
bestuurders B en C
s doet voorstellen betreffende het remuneratiebeleid voor de leden van het Comité van
Dagelijks Bestuur (bestuurders A)
s doet aanbevelingen betreffende de individuele remuneratie van de bestuurders B en C en
van de leden van het Comité van Dagelijks Bestuur
s doet voorstellen betreffende het remuneratiebeleid voor directieleden, andere dan de
leden van het Comité van Dagelijks Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij
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Waar relevant, wordt hierbij overleg gepleegd met het Remuneratiecomité van Cera Beheersmaatschappij.
s Werking:
Het Remuneratiecomité vergadert zo vaak als nodig is voor zijn goed functioneren, en
minstens twee maal per jaar.
De werking van het Remuneratiecomité wordt gekaderd in het Intern reglement van het
Remuneratiecomité, dat is opgenomen in het Corporate Governance Charter van KBC
Ancora.
Het afgelopen boekjaar vergaderde het Remuneratiecomité drie maal. Op deze vergaderingen besprak het Remuneratiecomité onder meer het nieuwe organogram, de functiekaart en
de remuneratie van de gedelegeerd bestuurders en de evaluatie, indexatie en benchmarking
van de vergoedingen van de bestuurders B en C.
Telkens wanneer dit noodzakelijk of opportuun was, werden gemeenschappelijke vergaderingen georganiseerd tussen het Remuneratiecomité van Almancora Beheersmaatschappij en
het Remuneratiecomité van Cera Beheersmaatschappij.

2.2.4 Commissaris
Op de Algemene Vergadering van 28 oktober 2005 werd KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Theo Erauw, als commissaris voor drie boekjaren benoemd.
In boekjaar 2007/2008 ontving KPMG Bedrijfsrevisoren een vergoeding van 14.520 euro (incl.
btw) voor de normale werkzaamheden van de commissaris. Voor bijkomende werkzaamheden
betreffende het interim-dividend werd een bedrag van 6.050 euro (incl. btw) aangerekend.

2.3 Vergoedingen
2.3.1 Algemeen
Aan de bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij werd uit hoofde van hun functies
over het afgelopen boekjaar een totale brutovergoeding toegekend van 370.474 euro. Dit
totaal bestaat enerzijds uit een bedrag van 118.879 euro als vergoeding voor de bestuurders B
en C. Hiervan heeft 109.004 euro betrekking op de eigenlijke vergoeding van de bestuurders
(vast en variabel) en 9.875 euro op onkostenvergoedingen voor de bestuurders. Almancora
Beheersmaatschappij rekent deze kosten door aan KBC Ancora. Dit is trouwens de belangrijkste
component van de totale kost van het zaakvoerderschap van Almancora Beheersmaatschappij
die door KBC Ancora ten laste werd genomen (118.879 euro op een totaal van 126.526 euro).
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Anderzijds werd via de kostendelende vereniging 251.595 euro aangerekend als vaste en
variabele vergoeding voor de bestuurders A, die tevens lid zijn van het Comité van Dagelijks
Bestuur.

2.3.2 Vergoeding bestuurders B en C
De vergoeding van de bestuurders B en C houdt rekening met hun verantwoordelijkheden en
tijdsbesteding.
De bestuurders B en C ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding en een zitpenning per
bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur. Bij het vaststellen van de vergoeding van
de bestuurders B wordt bovendien rekening gehouden met de vergoeding die zij ontvangen
voor hun mandaat in de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij.
Gelet op zijn/haar ruime tijdsbesteding ten gunste van KBC Ancora, geniet de voorzitter van de
Raad van Bestuur een afwijkend vergoedingsregime. Hij/zij ontvangt een hogere vaste vergoeding, maar geen zitpenningen.
Daarnaast ontvangen de bestuurders B of C die deel uitmaken van het Auditcomité een zitpenning per bijgewoonde vergadering van het comité. De voorzitter van het Auditcomité ontvangt
een vaste vergoeding. De leden van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité
ontvangen geen zitpenningen, enkel een kilometervergoeding.
Ten slotte hebben de bestuurders B en C recht op terugbetaling van kosten die zij maken in het
kader van hun bestuursmandaat.
Tabel 7 geeft een overzicht van de vergoedingen van de bestuurders B en C in het afgelopen
boekjaar.
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Tabel 7: Vergoeding bestuurders B en C, exclusief onkostenvergoedingen (in euro)
Raad van

Raad van

Audit-

Audit-

Bestuur

Bestuur

comité

comité

(vast)

(variabel)

(vast)

(variabel)

Totaal

Georges Beerden

2.840

2.987

-

-

5.827

Léopold Bragard

5.359

6.079

-

2.192

13.630

Willy Danneels

2.840

3.287

-

2.192

8.319

Jean-Marie Géradin

4.259

2.987

-

-

7.246

Gilbert Marquenie

5.359

3.879

-

2.192

11.430

Paul Peeters

2.840

4.639

5.679

-

13.158

Jos Plessers

2.840

3.287

-

-

6.127

Servus BVBA

6.485

7.355

-

2.652

16.492

Van Hulle & Cie Comm.V

26.775

-

-

-

26.775

TOTAAL

59.597

34.500

5.679

9.228

109.004

2.3.3 Vergoeding bestuurders A
Het dagelijks bestuur van Almancora Beheersmaatschappij wordt waargenomen door het
Comité van Dagelijks Bestuur, een collegiaal orgaan met twee gedelegeerd bestuurders
(de bestuurders A). De bestuurders A van Almancora Beheersmaatschappij zijn momenteel
tevens de bestuurders A van Cera Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van Cera.
Het remuneratiepakket van de leden van het Comité van Dagelijks Bestuur/bestuurders A is
contractueel vastgelegd. Zij worden vergoed door Cera als gemeenschappelijk lid van het Comité
van Dagelijks Bestuur van Cera en Almancora Beheersmaatschappij. Hun totale vergoeding
wordt voor 20 % doorgerekend aan KBC Ancora in het kader van de kostendelende vereniging
tussen Cera en KBC Ancora.
Deze vergoeding is samengesteld uit een vaste vergoeding, een variabele vergoeding, het
gebruik van een bedrijfswagen en een marktconform verzekeringspakket, met onder meer een
aanvullend ouderdoms- of overlevingspensioen, een invaliditeitsverzekering, een hospitalisatieverzekering en een bijstandsverzekering.
Het bedrag van de vaste vergoeding wordt vastgesteld op basis van de individuele verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurders A. Hierbij wordt rekening gehouden met de
vergoedingen die worden toegekend voor vergelijkbare functies in de markt.
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Het bedrag van de variabele vergoeding wordt vastgesteld op basis van de resultaten van
KBC Groep over het afgelopen boekjaar en van de individuele prestaties van de bestuurders A
(Balanced Scorecard).
Tabel 8 geeft een globaal overzicht van de vaste en variabele vergoeding van de bestuurders A
die in het afgelopen boekjaar via de kostendelende vereniging ten laste werden genomen door
KBC Ancora (20 % van hun totale vergoeding).
Tabel 8: Vaste en variabele vergoeding bestuurders A (in euro)

Bestuurders A (globaal)

Vaste
vergoeding

Variabele
vergoeding

151.198

100.397

Totaal
v
251.595

2.4 Rotatiesysteem
Bij de oprichting van Almancora Beheersmaatschappij in 2001 werden de bestuurders benoemd
voor een periode van maximum zes jaar. Om te zorgen voor de nodige continuïteit in het bestuur
werd een rotatiesysteem voorzien in de statuten, waarbij om de twee jaar een aantal mandaten
vervallen. Het rotatiesysteem is een facultatief systeem: Almancora Beheersmaatschappij past
rotatie toe telkens wanneer zij dit noodzakelijk acht om de continuïteit en de goede werking
van de Raad van Bestuur te verzekeren. In 2003 werd rotatie een eerste keer toegepast.
In 2007 besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij om geen rotatie toe
te passen gezien in 2007 een natuurlijke spreiding tot stand kwam in de vervaldata van de
bestuursmandaten.

2.5 Gedragsregels betreffende belangenconflicten
2.5.1 Algemeen
De wettelijke bepalingen betreffende mogelijke belangenconflicten met een bestuurder of met
een belangrijke aandeelhouder (artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen)
zijn verder uitgewerkt in de artikelen 20 en 21 van de statuten. Daarnaast heeft de Raad van
Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij een regeling uitgewerkt voor mogelijke belangenconflicten tussen bestuurders/leden van het Comité van Dagelijks Bestuur van Almancora
Beheersmaatschappij en KBC Ancora. Deze regeling werd bekendgemaakt in het Corporate
Governance Charter van KBC Ancora.
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Het afgelopen boekjaar deed zich geen enkel feit voor waarvoor de regeling voor belangenconflicten met een belangrijke aandeelhouder diende toegepast te worden. Ook tussen
bestuurders/leden van het Comité van Dagelijks Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij
en KBC Ancora waren er geen potentiële belangenconflicten.
De procedure met betrekking tot een potentieel belangenconflict met de statutair zaakvoerder
diende het afgelopen boekjaar wel één keer toegepast te worden.

2.5.2 Potentieel belangenconflict met de statutair zaakvoerder
Almancora Beheersmaatschappij treedt op als statutair zaakvoerder van KBC Ancora. Conform
artikel 19 van de statuten, oefent Almancora Beheersmaatschappij dit mandaat onbezoldigd
uit. De normale kosten, gemaakt in het kader van de uitoefening van haar mandaat, worden
wel terugbetaald. Deze kosten bestaan grotendeels uit de vergoeding van de leden van haar
Raad van Bestuur. De doorrekening van deze kosten valt onder de toepassing van de belangenconflictenregeling.

2.5.2.1 Vaststelling belangenconflict: Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij NV
Op 25 april 2008 stelde de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij vast dat er een
potentieel belangenconflict ontstaat in de zin van artikel 523 Wetboek van vennootschappen
indien Almancora Beheersmaatschappij voor het eerstvolgende boekjaar (2008/2009) de werkelijke kosten (o.a. vergoeding van bestuurders) zou doorrekenen aan KBC Ancora Comm VA.
Deze kosten zouden immers het in 2004 goedgekeurde maximumbedrag overschrijden.
De Raad van Bestuur besliste om de procedure conform artikel 20 van de statuten van KBC
Ancora Comm.VA toe te passen. Concreet betekent dit dat zowel de lasthebber ad hoc, Ancora
VZW, als de commissaris op de hoogte dienden te worden gebracht van het belangenconflict.

2.5.2.2 Beslissing lasthebber ad hoc: Raad van Bestuur Ancora VZW
Op 30 mei 2008 besliste de Raad van Bestuur van Ancora VZW, lasthebber ad hoc, als volgt:
“Toepassing van artikel 20 van de statuten van KBC Ancora Comm.VA
Op 25 april 2008 stelde de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij vast dat de
beslissing, die zij dient te nemen in het kader van de doorrekening van de kosten van haar
zaakvoerderschap van KBC Ancora, leidt tot een belangenconflict zoals bedoeld in artikel 20
van de statuten van KBC Ancora Comm.VA.
Conform het hogervermelde artikel 20, werd het bestaan van dit belangenconflict meegedeeld
aan de lasthebber ad hoc en aan de commissaris.
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Als lasthebber ad hoc dient de Raad van Bestuur van Ancora VZW in haar notulen het volgende
te notuleren: de aard van de beslissing of de verrichting waarmee zij belast is, de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor de vennootschap en de verantwoording van het
betrokken besluit.
1. De aard van de beslissing
Wanneer Almancora Beheersmaatschappij kosten doorrekent aan KBC Ancora Comm.VA
ontstaat er een belangenconflict in de zin van artikel 20 van de statuten van KBC Ancora
Comm. VA.
Deze procedure werd voor het laatst toegepast in 2004, met betrekking tot de doorrekening
door Almancora Beheersmaatschappij NV aan KBC Ancora Comm.VA van de kosten verbonden
aan het zaakvoerderschap. De Raad van Bestuur van de lasthebber ad hoc besliste toen om het
maximumbedrag van de door te rekenen kosten vast te leggen op 125.000 euro.
De vergoedingen van de bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij, die sinds 2001 niet
werden aangepast, werden met ingang van 1 januari 2008 verhoogd. Hiertoe werd beslist
na voorafgaand onderzoek van de marktconformiteit, waarbij onder meer rekening werd
gehouden met de gegevens van het Belgian Governance Institute (BGI) en de bijdrage over de
bestuurdersvergoedingen in het Vademecum voor de bestuurder.
Als alle kosten verbonden aan het zaakvoerderschap voor het eerstvolgende boekjaar
(2008/2009) zouden doorgerekend worden, zal dit leiden tot een overschrijding van het goedgekeurde maximumbedrag. De Raad van Bestuur van de lasthebber ad hoc dient dus opnieuw
een beslissing te nemen met betrekking tot de doorrekening van de kosten, verbonden aan het
zaakvoerderschap.
2. De vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing
De door te rekenen kosten van het zaakvoerderschap van Almancora Beheersmaatschappij voor
het boekjaar 2008/2009 worden geraamd op 142.500 euro. Het detail wordt als bijlage aan dit
verslag gehecht. Het gaat om werkelijke en verantwoordbare kosten.
Aangezien het slechts om een raming gaat, is het aangeraden om een zekere marge te voorzien. Om bovendien te vermijden dat de procedure van artikel 20 frequent dient toegepast
te worden, wordt bovendien ruimte gelaten voor een aanpassing aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen.
3. Verantwoording van het genomen besluit
Om het frequent toepassen van de procedure van artikel 20 te vermijden en tegelijkertijd marktconformiteit van de vergoedingen van de bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij te
garanderen, beslist de Raad van Bestuur om een doorrekening van de werkelijke kosten goed
te keuren, met een maximum van 160.000 euro, jaarlijks te indexeren met als basis de index der
consumptieprijzen van toepassing op 1 juli 2008 (aanvang nieuw boekjaar).”
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2.5.2.3 Kennisname beslissing lasthebber ad hoc: Raad van Bestuur Almancora
Beheersmaatschappij NV
Op 30 mei 2008 nam de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij kennis van het
feit dat Ancora VZW beslist heeft een doorrekening van de werkelijke kosten goed te keuren, met een maximum van 160.000 euro, jaarlijks te indexeren met als basis de index van de
consumptieprijzen van toepassing op 1 juli 2008.

2.6 Gedragsregels ter voorkoming van marktmisbruik
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij heeft een gedragscode opgesteld
waarin gedragsregels werden opgenomen ter voorkoming van marktmisbruik. De principes van
deze gedragscode werden opgenomen in het Corporate Governance Charter van KBC Ancora.
De gedragsregels ter voorkoming van marktmisbruik voorzien onder meer in de opstelling
van een lijst van insiders, de bepaling van jaarlijkse verboden periodes, de kennisgeving van
verhandelingen door bestuurders en betrokken personeelsleden aan de compliance officer, de
kennisgeving van verhandelingen door de leidinggevende personen aan de CBFA.

2.7 Bekendmaking in uitvoering van artikel 34 van het
KB van 14.11.2007 betreffende de verplichtingen
van emittenten van financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt
Op 30 juni 2008 werd het kapitaal van KBC Ancora vertegenwoordigd door 78.301.314 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er zijn geen wettelijke of statutaire beperkingen voor de overdracht van effecten, noch voor de
uitoefening van het stemrecht.
De meerderheid van de aandelen zijn in handen van Cera CVBA. Op 31 december 2007 hield
Cera 48.510.426 KBC Ancora-aandelen aan (61,95 % van de aandelen).
KBC Ancora wordt bestuurd door een statutair zaakvoerder. Op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 12 januari 2001 werd Almancora Beheersmaatschappij aangesteld als statutair
zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. Het bestuursmandaat van de statutair zaakvoerder kan enkel beëindigd worden met zijn akkoord of door de rechter, indien daartoe een
wettige reden bestaat. Beslissingen van de Algemene Vergadering die de belangen van KBC
Ancora ten opzichte van derden betreffen en beslissingen tot statutenwijziging hebben slechts
uitwerking zodra en op voorwaarde dat de statutair zaakvoerder ermee instemt.
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De Algemene Vergadering van 8 juni 2007 heeft de statutair zaakvoerder:
s tot 15 juli 2012 gemachtigd
- om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in een of meerdere malen te verhogen door uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande, van converteerbare obligaties of van warrants die recht geven op dergelijke nieuwe aandelen, met
een totaal bedrag van maximaal het huidig maatschappelijk kapitaal, hetzij door inbreng
in geld, hetzij door inbreng in natura, en dit binnen de grenzen bepaald in artikel 606,
1° van het Wetboek van vennootschappen, hetzij door de opneming van reserves in het
maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de statutair zaakvoerder geen aandelen
kan uitgeven waarvan de fractiewaarde lager is dan die van de bestaande aandelen (artikel
9, eerste lid van de statuten)
- om bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig artikel 9, eerste lid van
de statuten, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij kapitaalverhoging door inbreng in geld te beperken of op te
heffen, in voorkomend geval ten behoeve van een of meer bepaalde personen die geen
personeelsleden van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen zijn.
Hij kan deze bevoegdheid echter niet uitoefenen voor de uitgifte van warrants die in
hoofdzaak zijn bestemd voor een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden
van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen zijn (artikel 9, tweede
lid van de statuten)
s tot 7 juni 2010 gemachtigd om bij de uitoefening van zijn bevoegdheid overeenkomstig het
eerste en het tweede lid van artikel 9 van de statuten, ingeval de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen aan de vennootschap meedeelt dat haar kennis is gegeven
van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal te
verhogen, al dan niet met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders, door de uitgifte van volledig volgestorte aandelen, tegen een uitgifteprijs
die minstens gelijk is aan de prijs van het bod, en waarvan het aantal ten hoogste één tiende
bedraagt van de bestaande aandelen
s tot 15 januari 2009 gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, ten hoogste tien procent van de aandelen van de vennootschap te verkrijgen door
middel van aankoop of anderszins, tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de beurskoers
van het aandeel op het ogenblik van de verkrijging, evenals om de eigen aandelen van de
vennootschap die genoteerd zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen ter beurze
te vervreemden
s tot 15 juli 2010 gemachtigd om, ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, eigen aandelen van de vennootschap bij wijze van openbaar aankoopbod dan wel op
de beurs te kopen, en de eigen aandelen van de vennootschap te verkopen.
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2.8 Bekendmaking krachtens artikel 74, §7 van de wet
van 01.04.2007 op de openbare overnamebiedingen
In het kader van voormelde wet ontving KBC Ancora een mededeling afkomstig van Cera CVBA
die op 1 september 2007 48.567.669 aandelen hield op een totaal aantal uitstaande aandelen
van 78.301.314 (of nog 62,03 % van de aandelen).
Deze mededeling werd gedaan met het oog op vrijstelling van de biedplicht op het geheel van
de effecten met stemrecht van KBC Ancora Comm.VA.

2.9 Richtlijnen voor de uitoefening van het bestuursmandaat
De ‘Richtlijnen voor de bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij voor de uitoefening
van hun bestuursmandaat’ maken deel uit van het ‘Intern addendum aan het Corporate Governance Charter van KBC Ancora’. Ze werden voor het laatst bijgewerkt op 21 december 2007.
Het Auditcomité houdt toezicht op de naleving van de ‘Richtlijnen voor de bestuurders van
Almancora Beheersmaatschappij voor de uitoefening van hun bestuursmandaat’.

2.10 Openheid in aandeelhouderscommunicatie
Bij de invulling van haar informatietaak legt KBC Ancora de klemtoon op de natuurlijke
communicatiemomenten, waarbij ze niet enkel correcte informatie brengt, maar er tevens naar
streeft deze informatie op begrijpelijke wijze te brengen. Daarom communiceert KBC Ancora
over haar werking onder meer via:
s de beschikbaarstelling van de statuten en het noteringsprospectus
s de publicatie van tussentijdse verklaringen
s de publicatie van het halfjaarlijkse financieel verslag
s de publicatie van het jaarlijkse communiqué
s de publicatie van het jaarlijkse financieel verslag
s haar website www.kbcancora.be
Bij de verspreiding van deze berichten wordt een beroep gedaan op de gangbare Europese
media en de website van KBC Ancora. Daarnaast bestaat voor elke geïnteresseerde de mogelijkheid zich via de website gratis in te schrijven op de elektronische mailinglijst van KBC Ancora.
Gezien KBC Ancora als nagenoeg enig actief een belangrijke participatie in KBC Groep heeft,
kan ze voor specifieke informatie, die veelal betrekking heeft op de onderliggende groepsresultaten, ook verwijzen naar het jaarverslag en de website van KBC Groep en van haar
dochtervennootschappen.
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3

Verslag van de statutair zaakvoerder

3.1 Balans op 30 juni 2008
Het balanstotaal van KBC Ancora op 30 juni 2008 bedraagt 3.821,4 miljoen euro, een stijging
van 11,1 % ten opzichte van het vorige boekjaar. Deze stijging is in belangrijke mate het gevolg
van de schuldgefinancierde aankopen van bijkomende KBC Groep-aandelen in de zomer van
2007.

3.1.1 Activa
Aan de activazijde zijn de financiële vaste activa prominent aanwezig voor een bedrag van
3.818,3 miljoen euro of 99,92 % van het balanstotaal.
Op 8 augustus 2007 meldden Cera en KBC Ancora dat ze hun gezamenlijke participatie in KBC
Groep hebben verhoogd tot 30,05 %8. Hiertoe kochten Cera en KBC Ancora in totaal 10,3 miljoen
KBC Groep-aandelen. De overschrijding van de 30 %-drempel is belangrijk in het kader van de
wet op de openbare overnamebiedingen die op 1 september 2007 in werking trad. Participaties
van meer dan 30 %, die bestaan op het moment van de inwerkingtreding van de wet, geven
immers geen aanleiding tot enige biedplicht.
KBC Ancora kocht daarvan in de periode juli-augustus 2007 in totaal 3.915.066 KBC Groepaandelen voor een bedrag van 382,2 miljoen euro. De aankopen werden gefinancierd met
schulden. KBC Ancora bezit daardoor op balansdatum in totaal 82.216.380 KBC Groep-aandelen of 22,98 % van het totale aantal uitstaande KBC Groep-aandelen (op verwaterde basis). De
gemiddelde boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bedroeg 46,44 euro per aandeel.
De vlottende activa bedragen 3,1 miljoen euro. Het grootste deel daarvan zijn liquide middelen
die nog dienen uitbetaald te worden aan financiële tussenpersonen die het interim-dividend
nog niet opvroegen.

3.1.2 Passiva
Het eigen vermogen bedraagt 3.251,2 miljoen euro.
s Het geplaatst kapitaal bedraagt 3.189,9 miljoen euro.
s De wettelijke reserve wordt, conform de wettelijke verplichtingen hieromtrent, verder
opgebouwd met 14,0 miljoen euro tot 60,5 miljoen euro (nl. een aangroei van 5 % van de
nettowinst, gezien de wettelijke reserve minder dan 10 % bedraagt van het maatschappelijk
kapitaal).
s Een bedrag van 0,9 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) wordt overgedragen naar het
volgende boekjaar.
8

Cijfer o.b.v. het aandelenbezit op 8 augustus 2007 (voor de teller) en het totaal aantal uitstaande KBC Groep-aandelen op
verwaterde basis op 30 juni 2008 (voor de noemer).
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De financiële schulden bij kredietinstellingen bedragen 562,9 miljoen euro. Hiervan heeft 550
miljoen euro betrekking op langlopende kredieten met vaste rentevoeten, met vervaldata in
2017 (175 miljoen euro), in 2022 (100 miljoen euro) en in 2027 (275 miljoen euro). Het saldo
(12,9 miljoen euro) bestaat uit kortetermijnopnames.
De andere schulden op minder dan 1 jaar (3,3 miljoen euro) bestaan in hoofdzaak (3,1 miljoen euro) uit dividenden die nog niet opgevraagd werden door financiële tussenpersonen.
Daarnaast heeft KBC Ancora nog 0,2 miljoen euro schulden t.o.v. leveranciers.
De passiva op overlopende rekeningen (4,0 miljoen euro) betreffen geprorateerde interestlasten.

3.2 Resultatenrekening over boekjaar 2007/2008
Gezien de aard van de activiteiten van KBC Ancora, wordt het resultatenrekeningenschema
gehanteerd zoals dat voor portefeuillemaatschappijen gebruikelijk was9.
Het resultaat van KBC Ancora over boekjaar 2007/2008 bedraagt 280,5 miljoen euro of 3,58 euro
per aandeel, een stijging met 11,6 % ten opzichte van vorig boekjaar.

3.2.1 Opbrengsten
De totale opbrengsten van KBC Ancora bedragen 311,0 miljoen euro of 3,97 euro per aandeel,
een stijging van 19,9 % ten opzichte van vorig boekjaar.
Tabel 9 geeft een beeld van de evolutie van de verschillende opbrengstensoorten binnen KBC
Ancora over de afgelopen boekjaren.
Tabel 9: Evolutie opbrengsten KBC Ancora

(in miljoen euro)
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
TOTAAL

9

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2007/2008

2006/2007

2005/2006

310,8

259,2

190,5

0,2

0,2

1,5

311,0

259,4

192,0

KBC Ancora heeft op 29 oktober 2004 van de bevoegde minister de toestemming verkregen om het schema van de enkelvoudige jaarrekening, zoals vroeger opgenomen als bijlage bij het KB van 1 september 1986 op de portefeuillemaatschappijen,
blijvend te mogen hanteren.
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3.2.1.1 Opbrengsten uit financiële vaste activa
De dividendinkomsten uit de participatie in KBC Groep stegen met 51,6 miljoen euro tot
310,8 miljoen euro. Deze stijging heeft twee oorzaken. Enerzijds steeg het ontvangen dividend
per KBC Groep-aandeel met 14,2 % van 3,31 naar 3,78 euro per aandeel, anderzijds steeg de
participatie van KBC Ancora in KBC Groep (vóór dividenddatum van KBC Groep) met 3,9 miljoen
aandelen.

3.2.1.2 Opbrengsten uit vlottende activa
De overige inkomsten werden in hoofdzaak gegenereerd door de belegging van vlottende
activa in de periode tussen de ontvangst van het KBC Groep-dividend (9 mei 2008) en de uitkering van het KBC Ancora interim-dividend (15 mei 2008) en bedroegen 0,2 miljoen euro. De
belegging betrof onder meer een bedrag van 269,5 miljoen euro dat in de betrokken periode
werd uitgeleend aan Cera tegen marktconforme voorwaarden.

3.2.2 Kosten
De totale kosten van KBC Ancora bedragen 30,6 miljoen euro of 0,39 euro per aandeel, een
stijging met 22,5 miljoen euro ten opzichte van vorig boekjaar. Deze stijging is voornamelijk toe
te schrijven aan de toename van de kosten van schulden.
Tabel 10 geeft een overzicht van de verschillende kostensoorten en hun evolutie over de
afgelopen boekjaren.
Tabel 10: Evolutie kosten KBC Ancora

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Afschrijvingen oprichtingskosten

0,0

0,0

0,5

Kosten kostendelende vereniging

1,8

1,8

1,8

27,8

2,3

0,3

Overige werkingskosten

0,9

1,4

1,1

Belastingen

0,0

2,6

2,5

30,6

8,1

6,2

(in miljoen euro)

Kosten van schulden

TOTAAL
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3.2.2.1 Kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera
KBC Ancora richtte met Cera een kostendelende vereniging op met het oog op een kostenefficiënte werking voor beide partijen. Voor de verschillende kosten binnen de kostendelende
vereniging wordt jaarlijks een budget opgemaakt. Op halfjaarbasis betaalt KBC Ancora aan
Cera een pro-ratadeel van deze gebudgetteerde kosten. Op het einde van elk kalenderjaar
wordt een afrekening gemaakt op basis van de effectieve kosten.
Afgelopen boekjaar bedroegen de kosten in het kader van de kostendelende vereniging net
zoals vorig boekjaar 1,8 miljoen euro.
In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de verschillende kostenposten binnen de kostendelende vereniging met Cera en het doorrekeningspercentage zoals dat sinds 1 januari 2006
van toepassing is.
Tabel 11: Kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera

Doorrekenings-

Bedrag

percentage

(in miljoen euro)

Bestuur/directie/advies

20 %

0,51

Ondersteuning

20 %

0,46

Financieel patrimonium

50 %

0,30

Vennoten- en kapitaaladministratie

10 %

0,27

Communicatie

20 %

0,29

Kostendelende vereniging

TOTAAL

1,83

3.2.2.2 Kosten van schulden
De kosten van schulden bedroegen 27,8 miljoen euro, 25,5 miljoen euro meer dan in het
vorige boekjaar. Deze stijging is als volgt te verklaren: enerzijds nam KBC Ancora in het afgelopen boekjaar bijkomende schulden op naar aanleiding van de aankoop van 3,9 miljoen KBC
Groep-aandelen, anderzijds werden in het afgelopen boekjaar interestlasten geboekt over een
periode van 12 maanden op de schuld die in maart 2007 werd opgenomen, daar waar dat in het
voorafgaande boekjaar beperkt was tot de periode maart-juni.
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3.2.2.3 Overige werkingskosten
De overige werkingskosten bedroegen 0,9 miljoen euro, 0,5 miljoen euro minder dan in het
vorige boekjaar. Enerzijds werden in boekjaar 2006/2007 nog kosten gemaakt in het kader
van de arbitrageprocedure (0,7 miljoen euro), anderzijds werden in het afgelopen boekjaar
makelaars- en beurstakskosten (0,3 miljoen euro) gemaakt in het kader van de aankoop van
3,9 miljoen KBC Groep-aandelen.
Verder werden er kosten gemaakt in het kader van:
s de financiële dienstverlening: 0,2 miljoen euro
s de beursnotering: 0,2 miljoen euro
s het zaakvoerderschap: 0,1 miljoen euro (zie rubriek 2.3 Vergoedingen)

3.2.2.4 Belastingen
KBC Ancora is over het afgelopen boekjaar geen vennootschapsbelasting verschuldigd, een
daling met 2,6 miljoen euro ten opzichte van het voorafgaande boekjaar. Deze daling is het
gevolg van toegenomen interestlasten.

3.3 Resultaat en voorstel tot winstbestemming
De te bestemmen winst van het afgelopen boekjaar bedraagt 280,5 miljoen euro.
Artikel 319 van het Wetboek van vennootschappen verplicht tot de jaarlijkse aanleg van een
wettelijke reserve van 5 % van de nettowinst van het boekjaar, totdat de wettelijke reserve
10 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De reservering voor de wettelijke reserve
over het afgelopen boekjaar bedraagt daarom 14,0 miljoen euro. De aanleg van een wettelijke reserve vormt geen economische kost in hoofde van de KBC Ancora-aandeelhouders. Deze
middelen blijven immers binnen de vennootschap en kunnen aangewend worden om bijvoorbeeld bijkomende KBC Groep-aandelen te kopen of om schuld af te lossen.
Uit het vorige boekjaar werd 0,7 miljoen euro winst overgedragen, waardoor er over boekjaar
2007/2008 dus maximaal 267,1 miljoen euro beschikbaar is voor winstuitkering.
KBC Ancora keerde al een bedrag van 266,2 miljoen euro uit onder de vorm van een interimdividend op 15 mei 2008.
Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder, stelt aan de Algemene Vergadering
van KBC Ancora voor om het uitkeerbare saldo van 0,9 miljoen euro (0,01 euro per aandeel)
over te dragen naar het volgende boekjaar.
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3.4 Geen geconsolideerde jaarrekening KBC Ancora
KBC Ancora beschikt slechts over één participatie in een andere onderneming, met name een
participatie in KBC Groep. Over deze onderneming heeft KBC Ancora noch controle in rechte,
noch controle in feite. Bijgevolg dient KBC Ancora geen geconsolideerde jaarrekening op te
stellen.
De geïnteresseerde KBC Ancora-aandeelhouder kan nuttige bijkomende informatie vinden in
het geconsolideerde jaarverslag van KBC Groep. Hiervoor wordt verwezen naar de website van
KBC Groep (www.kbc.com). Het jaarverslag is tevens opvraagbaar bij: KBC Groep NV, Investor
Relations, Havenlaan 2 SEE, 1080 Brussel of per e-mail: investor.relations@kbc.com.

3.5 Afgelopen boekjaar en beschikbare gegevens over
2008 van KBC Groep
3.5.1 Afgelopen boekjaar van KBC Groep
Het afgelopen boekjaar van KBC Groep (2007) werd in haar laatste jaarverslag besproken.
Hierna worden de belangrijkste bedrijfsontwikkelingen en financiële hoofdlijnen overgenomen.
KBC Groep sloot het boekjaar 2007 af met een winst van 3,28 miljard euro, 4 % lager dan in
2006. De onderliggende winst (i.e. winst met uitsluiting van marktwaardeschommelingen van
balansdekkingsinstrumenten en eenmalige factoren) steeg met 15 % tot 2,94 miljard euro.
Bedrijfsontwikkelingen
KBC Groep werd in 2007 gekenmerkt door volgende bedrijfsontwikkelingen:
s De groei in Centraal- en Oost-Europa is van essentieel belang voor de strategie van KBC
Groep. De inspanningen die in 2007 werden geleverd om de verkoopnetwerken in de regio te
verstevigen, zullen de verdere winstgroei ondersteunen. KBC betrad in 2007 overigens enkele
nieuwe markten in Oost-Europa en Rusland en investeerde in 2007 in totaal 1,7 miljard euro
in de regio. Om de huidige marktposities te verstevigen, kunnen er nog complementaire
overnames volgen.
s In België werd een sterke prestatie neergezet, wat het succes illustreert van de strategie die in
hoge mate focust op kruisverkoop, kwaliteit van de service en cliëntentevredenheid.
s Er werden succesvolle stappen ondernomen om de knowhow van het vermogensbeheer
ook buiten de kernmarkten te valoriseren, door de optimalisatie van het European Private
Banking-concept en de verkoop van beleggingsfondsen via netwerken van derde partijen in
groeigebieden buiten Europa (vooral in Azië).
s Interne bedrijfsprocessen werden verder verfijnd, en waar mogelijk op grensoverschrijdende
basis georganiseerd. Er werden operationele synergieën gerealiseerd voor een bedrag van
95 miljoen euro, vóór belasting, als onderdeel van de synergieprogramma’s 2006-2009 ad
275 miljoen euro.
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s In 2007 werden voor een bedrag van 1 miljard euro extra eigen aandelen ingekocht.
Eind januari 2008 waren voor 2,1 miljard euro aandelen teruggekocht in het kader van het
aandeleninkoopprogramma’s voor de periode 2006-2009 ad 4 miljard euro.
Financiële hoofdlijnen
De financiële hoofdlijnen van KBC Groep kunnen voor boekjaar 2007 als volgt samengevat
worden:
s De nettowinst bedroeg 3.281 miljoen euro. De winst zonder uitzonderlijke elementen
bedroeg 2.938 miljoen euro, 15 % meer dan in 2006.
s De belangrijkste uitzonderlijke elementen omvatten desinvesteringsmeerwaarden (effect
na belasting: 272 miljoen euro) en mark-to-marketwinsten op ALM-afdekkingsderivaten
(112 miljoen euro). Een groot deel van de desinvesteringsmeerwaarden was het gevolg van
de verkoop van het niet-strategische belang in Intesa San Paolo (207 miljoen euro).
s Toenamen in de onderliggende nettowinst van de meeste divisies: België + 20 %, Centraalen Oost-Europa en Rusland + 45 % en European Private Banking + 7 %. Hoewel de marktomstandigheden voor de professionele handel erg moeilijk waren in de tweede helft van het
jaar, kon de onderliggende winst voor de divisie Merchant Banking zich erg goed handhaven:
de bijdrage tot de groepswinst lag slechts 3 % lager dan het cijfer voor 2006.
s Aanhoudende groei van de volumes: t.o.v. een jaar eerder stegen de cliëntenkredieten en
cliëntendeposito’s respectievelijk 15 % en 6 % (op vergelijkbare basis). Het beheerd vermogen steeg met 11 % en de Leven-reserves eindigden 7 % hoger.
s Gunstige ontwikkeling van kerninkomsten: op onderliggende basis stegen de nettorenteinkomsten met 10 % tegenover vorig jaar, de nettoprovisie-inkomsten met 7 % en de bruto
verdiende verzekeringspremies met 20 %. Anderzijds daalden de nettowinsten uit financiele instrumenten tegen reële waarde (hoofdzakelijk professionele handelsinkomsten) met
21 %.
s De kosten bleven goed onder controle. De onderliggende kosten stegen met 4 %, waarvan
2 % toe te schrijven was aan nieuwe overnames en muntappreciaties. De onderliggende
kosten-opbrengstenratio van het bankbedrijf bedroeg 58 %.
s Stevig technisch resultaat in het verzekeringsbedrijf: de gecombineerde ratio voor Niet-Leven
bedroeg 96 %, waarvan 2 % te maken had met de storm Kyrill in het eerste kwartaal.
s Beperkte kredietverliezen: de kredietverliesratio kwam uit op 13 basispunten, net als voor
boekjaar 2006.
s Onderliggend rendement op eigen vermogen: 18,5 %, in lijn met de doelstelling.
s Eigen vermogen: 17,3 miljard euro per 31.12.2007 (50,7 euro per aandeel). Het eigen
vermogen steeg lichtjes tegenover het begin van het jaar (+ 0,1 miljard euro), waarbij de
winst van het boekjaar grotendeels werd gecompenseerd door uitgekeerde dividenden, de
wederinkoop van eigen aandelen en een daling van de herwaarderingsmeerwaarde van voor
verkoop beschikbare financiële activa.
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De winstcijfers en kernratio’s in tabel 12 geven een beeld van het resultaat van KBC Groep in
boekjaar 2007 en een vergelijking met boekjaren 2005 en 2006.
Tabel 12: Winstcijfers en kernratio’s KBC Groep over boekjaren 2007, 2006 en 2005

(in miljoen euro)

2007

2006

2005

Nettogroepswinst

3.281

3.430

2.249

Onderliggende groepswinst*

2.938

2.548

2.306

1.321

1.104

1.096

Divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland

618

426

327

Divisie Merchant Banking

843

871

821

Divisie European private banking

194

181

190

Gemeenschappelijke Diensten en Operaties

-38

-33

-127

Nettowinst per aandeel (in euro)

9,46

9,68

6,26

Dividend per aandeel (in euro)

3,78

3,31

2,51

Eigen vermogen per aandeel (in euro)

50,7

49,2

43,8

Kosten-inkomstenratio bankieren

56 %

53 %

60 %

Gecombineerde ratio schadeverzekeringen

96 %

96 %

96 %

8%

9%

9%

Solvabiliteit KBC Verzekeringen

265 %

374 %

385 %

Rendement op eigen vermogen

21 %

24 %

18 %

Divisie België

Solvabiliteit (Tier 1) KBC Bank en KBL EPB

*

onderliggende groepswinst wil zeggen: met uitsluiting van marktwaardeschommelingen van balansdekkingsinstrumenten en
eenmalige factoren.
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Grafiek 9 geeft de evolutie van de winst van KBC Groep weer over de afgelopen boekjaren.
De winstcijfers in de periode 2001 tot en met 2003 zijn gebaseerd op Belgische boekhoudkundige normen, vanaf 2004 betreft het winstcijfers gebaseerd op IFRS-normen.
Grafiek 9: Evolutie winst KBC Groep (in miljoen euro)
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3.5.2 Eerste semester van boekjaar 2008 van KBC Groep
Op 7 augustus 2008, maakte KBC Groep haar resultaten over het eerste halfjaar van 2008
bekend. De nettowinst van het eerste halfjaar van KBC Groep kwam uit op 1,05 miljard euro.
De onderliggende nettowinst, dit is de nettowinst exclusief bijzondere posten die buiten de
normale bedrijfsactiviteiten ressorteren, bedroeg voor het eerste halfjaar 1,08 miljard euro, een
daling met 35 % op jaarbasis. Het overeenkomstige rendement op eigen vermogen voor het
eerste halfjaar bedraagt 13 %.
Bedrijfsontwikkelingen
s Tijdens het eerste halfjaar van 2008 heeft KBC zijn retailbankpositie in Slowakije en zijn
privatebankingpositie in Frankrijk aanzienlijk verbeterd via nieuwe overnames. Om zijn
marktpositie nog verder te verbeteren, blijft KBC op zoek naar bijkomende overnames met
dezelfde strategische focus, met inachtneming van zijn financiële discipline.
s KBC heeft ook zijn businessplan voor Oost-Europa en Rusland geactualiseerd. Naar alle verwachting zal de winstbijdrage van die regio tegen 2010 nagenoeg verdubbelen ten opzichte
van 2007 (x 1,9). Daarvoor investeert KBC in de ondersteuning van een sterke organische groei
door de uitbreiding van verkoopnetwerken, de overdracht van productkennis naar nieuwe
markten en de optimalisering van de kruisverkoop. Daarnaast werkt KBC aan de realisatie
van verdere synergieën op de markten door bijvoorbeeld het harmoniseren van groepswijde
bedrijfsprocessen en IT-applicaties.
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s Gezien de ongunstige bedrijfsomgeving werd in het tweede kwartaal een herziening van de
kostenbudgetten uitgevoerd.
Financiële hoofdlijnen
De financiële hoofdlijnen van KBC Groep kunnen voor de eerste helft van boekjaar 2008 als
volgt samengevat worden:
s De nettowinst voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2008 bedroeg 1.047 miljoen
euro volgens IFRS. Ze omvat factoren die geen verband houden met de normale bedrijfsuitoefening voor een bedrag van -36 miljoen euro netto. Exclusief die post bedroeg de
onderliggende nettowinst 1.083 miljoen euro.
s De nettorente-inkomsten bedroegen 2.474 miljoen euro, 20 % hoger dan vorig jaar (+ 15 %
op onderliggende basis) dankzij een stevige volumegroei. Bovendien werd in de Divisie
Centraal- en Oost-Europa en Rusland een verruiming van de nettorentemarge gerealiseerd.
s De bruto verdiende premies, verzekeringen, bedroegen 2.245 miljoen euro. Dat is 33 % meer
in vergelijking met het eerste halfjaar van 2007. Na aftrek van de technische lasten lagen
de inkomsten 63 miljoen euro hoger (+ 25 %). De gecombineerde ratio, niet-leven, bedroeg
90 %.
s De dividendinkomsten van de aandelen in portefeuille bedroegen 159 miljoen euro, vergelijkbaar met het cijfer van vorig jaar (166 miljoen euro).
s De nettowinst uit financiële instrumenten tegen reële waarde bedroeg slechts 8 miljoen euro
(59 miljoen euro op onderliggende basis). De tradinginkomsten werden negatief beïnvloed
door het ongunstige klimaat op de kapitaalmarkten, vooral in het eerste kwartaal van het
jaar. Voor het eerste halfjaar van 2008 omvatte de post ook een afwaardering van 456 miljoen
euro op asset backed securities en collateralised debt obligations (255 miljoen euro, na belastingen).
s De winst uit voor verkoop beschikbare financiële activa bedroeg 260 miljoen euro (voornamelijk uit aandelen). Dat is 164 miljoen euro minder ten opzichte van vorig jaar.
s De nettoprovisie-inkomsten bedroegen 914 miljoen euro. Dat is 10 % onder het niveau van
een jaar eerder, hoofdzakelijk door de gedaalde beleggingsactiviteit van cliënten als gevolg
van de hoge volatiliteit van de aandelenmarkten.
s De overige opbrengsten bedroegen 225 miljoen euro, 35 miljoen euro onder het niveau van
een jaar eerder.
s De exploitatiekosten bedroegen 2.588 miljoen euro. De kostenstijging van 3 % in vergelijking
met een jaar eerder wordt verklaard door de nieuwe overnames en door muntappreciaties.
Zonder die factoren daalde het kostenniveau 3 %, voornamelijk door lagere bonusvoorzieningen als gevolg van de lagere tradinginkomsten.
s De bijzondere waardeverminderingen bedroegen 430 miljoen euro. Een bedrag van 170
miljoen euro hield verband met de kredietportefeuille (kredietverliesratio: 19 basispunten).
Door de daling van de Europese aandelenmarkten met bijna 25 % werden bijzondere waardeverminderingen van 250 miljoen euro genomen op de voor verkoop beschikbare aandelenportefeuille (voornamelijk in verzekeringen).
s Geassocieerde ondernemingen droegen 24 miljoen euro bij terwijl belastingen en het belang
van derden in het resultaat respectievelijk 264 miljoen euro en 54 miljoen euro bedroegen.

| 4 7|

JAARVERSLAG

2007/ 2008

s Eind juni 2008 bedroeg het eigen vermogen van de aandeelhouders 15,5 miljard euro
(45,5 euro per aandeel). Het eigen vermogen daalde tegenover het begin van het jaar doordat de winst van de periode (+ 1,0 miljard) meer dan gecompenseerd werd door uitgekeerde
dividenden, de wederinkoop van eigen aandelen (respectievelijk - 1,3 en - 0,3 miljard euro)
en een daling van de herwaarderingsreserve van voor verkoop beschikbare financiële activa
(- 1,6 miljard euro).
Tabel 13 geeft een beeld van de winstontwikkeling in de verschillende divisies van KBC Groep in
het eerste semester van 2008 in vergelijking met deze in de eerste helft van 2007 en 2006.
Tabel 13: Winstcijfers KBC Groep over eerste semester van boekjaren 2008, 2007 en 2006

(in miljoen euro)

1H2008

1H2007

1H2006

Nettogroepswinst

1.047

1.933

1.715

Onderliggende groepswinst*

1.083

1.660

1.410

Divisie België

564

743

597

Divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland

344

327

260

Divisie Merchant Banking

154

510

482

Divisie European private banking

90

109

99

Gemeenschappelijke Diensten en Operaties

-69

-29

-28

3,07

5,54

4,81

Nettowinst per aandeel (in euro)
*

onderliggende groepswinst wil zeggen: met uitsluiting van marktwaardeschommelingen van balansdekkingsinstrumenten en
eenmalige factoren.
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3.6 Vooruitzichten voor boekjaar 2008/2009
Opbrengsten
s Voor KBC Ancora zijn aan opbrengstenzijde de dividenden die zij ontvangt uit haar participatie in KBC Groep de belangrijkste inkomstenbron. Een inschatting van het toekomstige
dividend van KBC Groep is onder andere sterk gerelateerd aan een inschatting van de winsten
die KBC Groep zal realiseren in de toekomst.
Bij de bekendmaking van haar resultaten over de eerste helft van boekjaar 2008 stelde KBC
Groep over de toekomstige ontwikkelingen: “Terwijl de algemene economie vertraagt, blijft
de kwaliteit van onze activiteiten sterk. De groei wordt aangedreven door onze activiteiten
in Centraal- en Oost-Europa. KBC heeft de uitgesproken ambitie om zijn nettowinst in de
regio in de nabije toekomst te verdubbelen. Bovendien hebben we onlangs onze kostenbeheersing in de hele groep versterkt om gepast het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende kosteninflatie. We zijn ook blij vast te stellen dat onze balans robuust is. De kwaliteit van de activa bleek vrij stevig in alle activaklassen, terwijl onze solvabiliteitspositie tot de
meest stabiele in de financiële sector behoort.”
s Verwacht mag worden dat de middelen die ten gevolge van de verplichte aanleg van de wettelijke reserve niet als dividend kunnen worden uitgekeerd, zullen worden aangewend om
ofwel de participatie in KBC Groep verder licht te doen stijgen, ofwel de schuldpositie licht
af te bouwen.
Kosten
s De kosten binnen de kostendelende vereniging zullen met een bedrag van ca. 1,8 miljoen
euro in lijn liggen met deze over het afgelopen boekjaar.
s De totale intrestlast voor boekjaar 2008/2009 wordt geraamd op 28,5 miljoen euro.
s De overige werkingskosten zullen in hoofdzaak bepaald worden door de gebruikelijke kosten betreffende beursnotering, financiële dienstverlening en zaakvoerderschap.
s Verwacht mag worden dat KBC Ancora in boekjaar 2008/2009 geen vennootschapsbelasting
zal verschuldigd zijn.
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Financieel verslag

4.1 Balans
Balans na winstverdeling

(in euro)

Toel.

30 juni 2008

30 juni 2007

ACTIVA

3.821.381.775

3.441.119.184

Vaste activa

3.818.253.932

3.436.083.655

5.4/ 5.5.1

3.818.253.932

3.436.083.655

5.14

3.818.253.932

3.436.083.655

3.818.253.932

3.436.083.655

3.127.843

5.035.529

0

4.100.000

0

4.100.000

3.121.769

890.197

6.075

45.332

Financiële vaste activa
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen

Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Overige vorderingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
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(in euro)

30 juni 2008

30 juni 2007

PASSIVA

3.821.381.775

3.441.119.184

Eigen vermogen

3.251.185.300

3.236.941.037

3.189.854.003

3.189.854.003

3.189.854.003

3.189.854.003

60.455.252

46.431.816

Wettelijke reserves

60.455.252

46.431.816

Overgedragen winst

876.044

655.218

570.196.476

204.178.147

550.000.000

200.000.000

550.000.000

200.000.000

550.000.000

200.000.000

16.221.360

1.947.586

12.907.852

0

12.907.852

0

Handelsschulden

216.178

332.017

Leveranciers

216.178

332.017

22

690.187

22

690.187

3.097.307

925.382

3.975.116

2.230.561

Kapitaal

Toel.

5.7

Geplaatst kapitaal
Reserves

Schulden
Schulden op meer dan één jaar

5.9

Financiële schulden
Kredietinstellingen
Schulden op ten hoogste één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen

Schulden m.b.t. belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

5.9

Belastingen
Overige schulden
Overlopende rekeningen

5.9
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4.2 Resultatenrekening
(in euro)

30 juni 2008

RESULTATEN

30 juni 2007

280.468.730

251.316.517

Kosten

30.556.583

8.100.276

A. Kosten van schulden

27.776.197

2.268.023

299.471

311

2.479.510

3.199.988

1.405

1.768

0

2.630.187

Opbrengsten

311.025.314

259.416.793

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

310.777.916

259.177.349

310.777.916

259.177.349

246.076

235.521

E. Andere lopende opbrengsten

0

36

L. Regularisatie van belastingen

1.321

3.886

281.123.948

252.040.051

280.468.730

251.316.517

655.218

723.535

14.023.436

12.565.826

14.023.436

12.565.826

876.044

655.218

266.224.468

238.819.008

266.224.468

238.819.008

B. Andere financiële kosten
C. Diensten en diverse goederen
E. Diverse lopende kosten
L. Belastingen

1. Dividenden
B. Opbrengsten uit vlottende activa

Resultaatverwerking
Te bestemmen winstsaldo
Te bestemmen winst van het boekjaar
Overgedragen winst van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Aan de wettelijke reserve
Over te dragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Vergoedingen van het kapitaal
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4.3 Toelichting
ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING – DEELNEMINGEN EN AANDELEN (5.4.2)
Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

3.436.083.655

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen

382.170.296

Overdrachten en buitengebruikstellingen

18

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

3.818.253.932

NETTOBOEKWAARDE OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

3.818.253.932

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN (5.5.1)
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN
ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit
(opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), evenals de andere ondernemingen waarin
de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de
activa) van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

Naam, volledig
adres van de

Aangehouden

Gegevens geput uit de laatst

maatschappelijke rechten

beschikbare jaarrekening

recht betreft, het
ondernemingsnummer

Aantal

%

%

23,15

0,00

geconsolideerd
Havenlaan 2
1080 Brussel 8,

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

31.12.2007

KBC Groep

Eigen
vermogen

België

3.281.000.000

dochters

17.348.000.000

rechtstreeks

Muntcode

naar Belgisch

EUR

een onderneming

Jaarrekening per

zetel en zo het

BE 0403.227.515
Gewone aandelen

82.216.380
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR (5.7)
Bedrag

Aantal aandelen

STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal
- per einde van het vorige boekjaar

3.189.854.003

- per einde van het boekjaar

3.189.854.003

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
Gewone aandelen

3.189.854.003

78.301.314

Op naam

39.803.160

Aan toonder

38.498.154

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
Cera CVBA:

61,95 %*

Julius Baer Investment Management LLC:

3,03 %**

* Jaarverslag Cera boekjaar 2007 (i.e. meest recente publieke informatie beschikbaar op balansdatum)
** Transparantiemelding dd. 19 april 2007

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) (5.9)
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Boekjaar
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden

550.000.000

Kredietinstellingen

550.000.000

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

550.000.000

SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen
Niet vervallen belastingsschulden
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22

BEDRIJFSRESULTATEN (5.10)
BEDRIJFSKOSTEN
Andere bedrijfskosten

Boekjaar

Vorig boekjaar

1.405

1.768

Andere

BELASTINGEN EN TAKSEN (5.12)
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Boekjaar
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen,
zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Definitief belaste inkomsten op ontvangen dividenden

295.239.021

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
Boekjaar

Vorig boekjaar

17.625.503

12.579.540

De ingehouden bedragen ten laste van derden als
Roerende voorheffing

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE
EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT (5.14)
Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Vorderingen

4.100.000

Op hoogstens één jaar

4.100.000

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa

3.818.253.932

3.436.083.655

Deelnemingen

3.818.253.932

3.436.083.655

FINANCIELE BETREKKINGEN MET (5.15)
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Boekjaar
Bezoldiging van de commissaris(sen)

12.000

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten
uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten

5.000
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4.4 Waarderingsregels
Het boekjaar loopt van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008.
Oprichtingskosten
Oprichtingskosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en lineair afgeschreven a rato
van 20 % per jaar.
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en lineair afgeschreven a rato van 20 % per jaar.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa zijn maatschappelijke rechten (aandelen) die in andere vennootschappen worden aangehouden om met deze laatste een duurzame en specifieke band te scheppen,
teneinde de onderneming in staat te stellen een invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het
beleid van deze ondernemingen.
Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, met toepassing van
de methode van de individualisering.
In toepassing van het boekhoudkundige continuïteitsbeginsel worden de historische boekwaardes behouden voor deelnemingen bekomen als gevolg van de inbreng van bedrijfstakken/
inbreng van algemeenheid.
Financiële vaste activa mogen geherwaardeerd worden, wanneer de waarde ervan, bepaald in
functie van hun nut voor de vennootschap, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven
hun boekwaarde.
Waardeverminderingen worden aangelegd in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de aandelen worden aangehouden.
Bijkomende kosten bij aanschaffing worden onmiddellijk ten laste genomen.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.
Waardeverminderingen worden geboekt, indien voor het geheel of een gedeelte van een
vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.
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Geldbeleggingen
Geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde indien het een tegoed
betreft bij een financiële instelling en op grond van hun aanschaffingswaarde indien het
effecten betreft.
De aanschaffingswaarde wordt bepaald volgens de methode van de individualisering.
De bijkomende kosten van aanschaffing van effecten worden onmiddellijk in resultaat genomen.
Voor vastrentende effecten wordt, wanneer de aanschaffingswaarde verschilt van de terugbetalingswaarde, het verschil tussen beide pro rata temporis voor de resterende looptijd van
de effecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van deze effecten en,
naar gelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de
effecten. De inresultaatneming gebeurt op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële
rendement bij aankoop.
Met betrekking tot niet-vastrentende effecten (vnl. aandelen) worden waardeverminderingen
geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kapitaal, herwaarderingsmeerwaarden en reserves
Het kapitaal, de herwaarderingsmeerwaarden en de reserves worden gewaardeerd op grond
van hun nominale waarde.
Herwaarderingsmeerwaarden worden overgeboekt naar belaste reserves ingeval van realisatie
van het desbetreffende actief.
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Voorzieningen beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken,
die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.
Voorzieningen worden teruggenomen indien ze niet meer geheel of gedeeltelijk noodzakelijk
zijn.
De overige actief- of passiefbestanddelen worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde.
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4.5 Verslagen commissaris
4.5.1 Verslag over het boekjaar
Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van KBC
Ancora Comm.VA over de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2008
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader
van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals
de vereiste bijkomende vermeldingen.
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van KBC Ancora Comm.VA over het
boekjaar afgesloten op 30 juni 2008, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 3.821.381.775,21 euro en waarvan
de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 280.468.730,45 euro.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Deze verantwoordelijkheid omvat: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een
interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten,
bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door
het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd om
controle-informatie te verkrijgen over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling
die een inschatting omvat van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden
wij rekening met de bestaande interne controle van de vennootschap met betrekking tot het
opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit
van de interne controle van de vennootschap te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid
van de waarderingsregels, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door
de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte
hebben wij van het bestuursorgaan en van de verantwoordelijken van de vennootschap de
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voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn
van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het
uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2008 een getrouw beeld van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Bijkomende vermeldingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van
het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op
te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening
te wijzigen:
s Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste
risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar
positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar
toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen echter bevestigen dat de verstrekte gegevens geen
onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het
kader van ons mandaat.
s Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd
overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
s Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mee te delen die in overtreding met de
statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.
s De verwerking van het resultaat die aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
s Tijdens het boekjaar werd een interim-dividend uitgekeerd waarover wij het hierbijgaande
verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de wettelijke vereisten.
Brussel, 27 augustus 2008
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
commissaris
vertegenwoordigd door
Theo Erauw
bedrijfsrevisor
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4.5.2 Verslag betreffende interim-dividend
Verslag van de commissaris betreffende het beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 24 april 2008, opgesteld ten behoeve van het voorstel tot uitkering van een interimdividend door KBC Ancora Comm.VA
Opdracht
In het kader van het voorstel tot uitkering van een interim-dividend werden wij door KBC
Ancora Comm.VA (hierna ‘de Vennootschap’) verzocht verslag uit te brengen over de staat van
activa en passiva per 24 april 2008, overeenkomstig artikel 657 en binnen de grenzen gesteld
door artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bevindingen
De staat van activa en passiva per 24 april 2008 vertoont een winst van 285,56 miljoen euro
voor de periode lopend van 1 juli 2007 tot en met 24 april 2008. Dit bedrag, verlaagd met het
nog te verwachten negatieve resultaat gedurende de periode van 25 april 2008 tot 30 juni
2008, verhoogd met de overgedragen resultaten per 30 juni 2007 en rekeninghoudend met de
conform de wettelijke en statutaire voorschriften aan te leggen wettelijke reserve, resulteert in
een saldo van 267,04 miljoen euro dat voor uitkering in aanmerking kan worden genomen.
Op basis van ons beperkte nazicht stellen wij vast dat:
s de statuten de bevoegdheid verlenen aan de statutaire zaakvoerder betreffende de uitkering
van een interim-dividend
s de beslissing tot uitkering van een interim-dividend genomen wordt meer dan zes maanden
na de afsluiting van het vorige boekjaar eindigend op 30 juni 2007 en nadat de jaarrekening
van het boekjaar eindigend op 30 juni 2007 werd goedgekeurd
s de beslissing tot uitkering van een interim-dividend genomen wordt binnen de twee maand
na het opstellen van de staat van activa en passiva
s onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, de boekhouding wordt gevoerd
overeenkomstig de boekhoudwetgeving en dat de waarderingsregels consistent werden
toegepast
s op basis van de informatie beschikbaar op datum van dit rapport, de directie van de vennootschap van mening is dat het verwachte resultaat per 30 juni 2008 ongeveer 280,40 miljoen
euro zal bedragen.
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Besluit
Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot het uitvoeren van een beperkt nazicht van
de staat van activa en passiva van KBC Ancora Comm.VA per 24 april 2008, met een balanstotaal
van 4.129,05 miljoen euro en een resultaat van de periode van 1 juli 2007 tot en met 24 april
2008 van 285,56 miljoen euro. De directie van de vennootschap schat het verwachte resultaat
voor het boekjaar eindigend per 30 juni 2008 in op ongeveer 280,40 miljoen euro.
Onze opdracht werd uitgevoerd in het kader van de voorgenomen beslissing tot uitkering
van een interim-dividend. Bijgevolg bestond deze opdracht voornamelijk in de ontleding, de
vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd zij uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met
het beperkte nazicht. Het nazicht was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle
van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden zijn geen gegevens aan het licht gekomen die
aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de staat van activa en passiva per
24 april 2008.

Brussel, 25 april 2008
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
commissaris
Vertegenwoordigd door
Theo Erauw
bedrijfsrevisor
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