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KBC had in 2008 zeer risicovolle obligaties, genaamd KBC Ifima 5-5-5 en KBC Groep 5-5-5, ten onrechte als
defensieve beleggingen op de markt gebracht. KBC heeft op 22 maart 2012 de obligaties vervroegd, maar slechts
ten belopen van 85 % terugbetaald. Ondanks die tegemoetkoming van KBC hebben de beleggers dus minstens
15% van hun investering verloren. Investor Protection heeft besloten een collectieve rechtsvordering te
ondernemen met als doel een schadeloosstelling te bekomen. De inzet bedraagt zo’n 100 miljoen euro verlies,
geleden door duizenden Belgische beleggers.
In 2008 heeft KBC twee obligaties uitgegeven voor een totaal van 675 miljoen €: KBC Ifima 5-5-5 en KBC Groep 5-55. Deze vijfjarige obligaties voorzagen een coupon van 5% en waren verbonden aan overheidsobligaties van vijf
landen, waaronder Griekenland.
Investor Protection en het advocatenkantoor dat haar bijstaat in deze zaak, Arnauts, hebben vastgesteld dat een
aantal zware problemen zich stelden in verband met deze obligaties. De twee voornaamste waren de volgende:
- er was een mechanisme van “first to default” ingebouwd, dat voorzag dat het risico op de obligaties volledig
verbonden was aan het eerste land in wanbetaling of schuldherschikking. Dit werd in de communicatie naar
de belegger toe echter helemaal niet medegedeeld. M.a.w. werd het risico niet gespreid over vijf landen, zoals
voorgesteld in de productfiches van KBC, maar integendeel met een factor vijf vermenigvuldigd.
- de obligaties werden door KBC als een defensieve belegging verkocht. In werkelijkheid was er, zelf op het moment
van uitgifte in 2008, een hoog risico, hoofdzakelijk omwille van de “first to default” mechanisme.
Onlangs werd zoals geweten betreffende Griekenland een kredietgebeurtenis (“default”) opgetekend. Als
tegemoetkoming heeft KBC de obligaties echter op 22 maart jongstleden vervroegd terugbetaald, maar slechts ten
belopen van 85 % van het ingelegde kapitaal!
Gezien de meervoudige en belangrijke fouten waaraan KBC zich in deze obligatieuitgifte heeft schuldig gemaakt,
bestaat er geen reden om af te wijken van het beginsel van integrale schadeloosstelling. KBC rekent er blijkbaar op
dat het merendeel van kleine beleggers de kosten niet zullen dragen van individuele gerechtelijke acties om hun
verlies van 15 %, of 101 miljoen € in het totaal, te recupereren.
Investor Protection vertegenwoordigt reeds een groot aantal gedupeerde beleggers en heeft beslist een collectieve
gerechtelijke actie te ondernemen, om aldus de kosten ervan te spreiden. Mter Laurent Arnauts zal hun belangen
verdedigen. Alle investeerders in de twee KBC 5-5-5 obligaties kunnen zich aan deze actie aansluiten. De
modaliteiten en voorwaarden van deze deelneming kunnen gevonden worden op www.investorprotection.be.
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