Brussel, 29 juli 2016

EU-wijde EBA-stresstest:
Belfius bij goed gekapitaliseerde Europese banken

Vertrekkende van een zeer comfortabele CET 1 kapitaalratio van 15,9% eind 2015,
behaalt Belfius na toepassing van de stresstest een nog steeds solide kapitaalratio
van 11,4%. Daarmee schaart zij zich bij de goed gekapitaliseerde Europese banken
waarvan de EBA-resultaten werden gepubliceerd en presteert zij substantieel beter
dan het gemiddelde testresultaat (9,4%).
Dit resultaat bevestigt de pertinentie van onze strategie van de voorbije jaren,
de langetermijnvisie van onze aandeelhouder, de soliditeit en weerbaarheid van
Belfius, factoren die allen cruciaal zijn in de huidige uitdagende macro-economische
omgeving.

Zoals 50 andere Europese banken werd Belfius onderworpen aan de EU-wijde stresstest
2016 van de European Banking Authority, in samenwerking met de Nationale Bank van
België, de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en de European Systemic Risk
Board. Over een periode van 3 jaar (2016 – 2018) werd de stressbestendigheid van deze
banken gemeten en dit onder een scenario van zware financiële en economische druk.
De test werd uitgevoerd onder de hypothese van een statische balanssituatie per einde 2015
en hield dus geen rekening met toekomstige business strategieën en managementacties.
Het eindresultaat werd o.m. uitgedrukt onder de vorm van de solvabiliteit eind 2018. Zoals
reeds meegedeeld door de toezichthouders, legt deze test – i.t.t. de test in 2014 – geen
minimum kapitaaldrempel op, maar biedt hen belangrijke inzichten voor hun jaarlijkse
prudentiële evaluatie van de betrokken banken die nog wordt verdergezet tijdens het tweede
semester van 2016.

Uit de resultaten blijkt dat de CET 1 kapitaalratio van Belfius, na toepassing van de
stresstest, eind 2018 nog steeds 11,4% bedraagt, en dit vertrekkende van een CET 1
ratio van 15,9% eind 2015. Daarmee presteert Belfius substantieel beter dan het
gemiddelde (9,4%) van alle 51 onderzochte instellingen.
Dit positieve resultaat
bevestigt de huidige, solide kapitaalpositie van Belfius, zoals blijkt uit de voornoemde
CET 1 ratio van 15,9%, die het gevolg is van onze strategische keuzes inzake een
volgehouden tactische derisking in de legacy portefeuilles en een sterke focus op de
ontwikkeling van onze commerciële franchise.

Marc Raisière, CEO: “Ik ben trots op het feit dat Belfius haar kapitaalpositie op zeer korte
termijn zo substantieel wist te versterken. Dit resultaat bevestigt niet alleen onze soliditeit
vandaag, maar ook onze aandacht om de opbouw van onze weerbaarheid verder te zetten in
het licht van de uitdagende macro-economische omgeving van morgen. We konden dit
slechts realiseren dank zij het vertrouwen van onze klanten, de inzet van onze medewerkers
en kantoren, de gedreven lange termijnvisie van onze aandeelhouder. Ik wens hen daarvoor
uitdrukkelijk te bedanken.”
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