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KBC IFIMA S.A. (LUX)  

Note in Australische dollar 

op 3 jaar met vaste 

interestvoet  

 

KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit.  
 

We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: 
 

 Het betreft een publiek aanbod van Notes uitgedrukt in Australische dollar (AUD). 

 Coupures van AUD 2.000. 

 Looptijd van 3 jaar. 

 De Uitgifteprijs is vastgesteld op 100,75% per Coupure, namelijk AUD 2.015 per Coupure.  

 Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 2,75% per jaar, namelijk AUD 55,00 (bruto) per 
Coupure.  

 Een belegging in dit product kan interessant zijn als herbelegging in Australische dollar.  

 Op de Eindvervaldag heeft u recht op terugbetaling van 100,00% van het belegde bedrag in AUD (zonder Plaatsingscommissie), 
namelijk AUD 2.000 per Coupure. In geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-
in1, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde 
bedrag en interestbedragen te verliezen. 

 Deze Notes zijn uitgedrukt in AUD. Hierdoor lopen de beleggers een aanzienlijk wisselkoersrisico zowel wat betreft het belegde 
bedrag als wat betreft de bedragen die als Interest zullen worden uitgekeerd gedurende de levensduur van de Notes. U vindt hierover 
meer informatie onder “Wisselkoersrisico” en onder “Meer informatie over Australië en de AUD”.  

 Het Bruto Actuarieel Rendement in AUD bedraagt 2,49% (inclusief Plaatsingscommissie van 0,75% en vóór roerende voorheffing), 
indien de Notes tot de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Bruto Actuarieel Rendement”. 

 Het Actuarieel Rendement in AUD na roerende voorheffing (momenteel 30,00%) bedraagt 1,67% indien de Notes tot op de 
Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Actuarieel rendement na roerende voorheffing”. 
 

Voor bijkomende informatie of inschrijvingen kan u terecht bij: 
 

 de Bolero-Website 

 de Bolero Orderdesk  
 

Dit product (de “Notes”) is een schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent de belegger geld aan de Emittent die zich 
ertoe verbindt om bepaalde bedragen als Interest te betalen. De Emittent verbindt er zich toe om 100,00% van het belegde bedrag in AUD 
(zonder Plaatsingscommissie), namelijk AUD 2.000 per Coupure, op de Eindvervaldag terug te betalen. In geval van faillissement of risico 
op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in (zoals beschreven op pagina 4), loopt de belegger het risico om de 
sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Dit 
instrument richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de 
voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en 
wisselkoersen). 

  

                                                 
1 Voor meer informatie omtrent “bail-in”, gelieve de informatie onder de sectie “Risico” te raadplegen. 
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Specificaties 
ISIN CODE XS1799620049 

EMITTENT KBC IFIMA S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht. 

DOELSTELLING VAN HET AANBOD De netto-opbrengsten van de uitgifte van Notes zullen door de Emittent gebruikt 
worden ter financiering van de activiteiten van de Garant of zijn verbonden 
vennootschappen, voor zover dat bij wet is toegestaan. 

GARANT De verplichtingen van KBC IFIMA S.A. worden volledig, onvoorwaardelijk en 
onherroepelijk gegarandeerd door KBC Bank NV. De Garant en de Emittent maken deel 
uit van dezelfde groep van vennootschappen. 

RATING VAN DE GARANT Moody’s   A1 (stabiele vooruitzichten) 
S&P                   A (positieve vooruitzichten) 
Fitch                  A (positieve vooruitzichten) 
Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of 
aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te 
vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ – kredietratings. 

ROL KBC BANK NV Dealer en Garant 

STATUUT VAN DE NOTES Niet-achtergestelde (senior) Notes, niet gedekt door zakelijke zekerheden (zoals 
beschreven op pagina 12 van de Nederlandse samenvatting van de Notes). 

VORM VAN DE NOTES Verzameleffect naar Engels recht (“Classic Global Note”, meer informatie kan 
gevonden worden in het Prospectus). Geen fysieke levering mogelijk in België. De 
Notes zullen worden ingeschreven op een effectenrekening.  

TYPE FINANCIEEL INSTRUMENT Dit financieel instrument is een schuldinstrument zonder enige hefboomwerking op 
het vlak van de terugbetaling. Aan de Notes zijn geen bijkomende financiële 
verplichtingen (behalve het betalen van de Uitgifteprijs), noch andere bijkomende 
verplichtingen verbonden voor de belegger. 

MUNT Australische dollar (AUD) 

BEDRAG VAN DE UITGIFTE Minimum AUD 1.000.000 – maximum AUD 100.000.000  

COUPURES AUD 2.000  

INSCHRIJVINGSPERIODE Van 3 april 2018 (9 uur) tot en met 27 april 2018 (16 uur), behoudens vervroegde 
afsluiting. 

UITGIFTEDATUM 3 mei 2018 

EINDVERVALDAG 3 mei 2021 

TOEPASSELIJK RECHT De Notes, de Garantie en de coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De 
rangorde van de vorderingen op de Garantie en het statuut van de Garantie zijn 
onderworpen aan het Belgisch recht (zoals beschreven op pagina 12 van de 
Nederlandse samenvatting van de Notes). 

DOCUMENTATIE We verzoeken de beleggers de volgende documenten grondig te lezen alvorens een 
beleggingsbeslissing te nemen: 
(i) het basisprospectus voor het KBC IFIMA S.A. EUR 10.000.000.000 Euro 

Medium Term Note Programma, onderworpen aan Engels recht, zoals 
goedgekeurd door de toezichthouder in Luxemburg (de “CSSF”) op 21 juni 
2017 (maximum 12 maanden geldig) en zoals aangevuld door het 
supplement goedgekeurd door de CSSF op 22 September 2017 en het 
supplement met betrekking tot de weergave van de jaarcijfers van de 
Emittent dat zal worden gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode. 
Beleggers die hebben aanvaard om al vóór de publicatie van het supplement 
op effecten in te schrijven, hebben het recht om hun aanvaarding gedurende 
ten minste twee werkdagen na de publicatie van het supplement in te 
trekken; en 

(ii) de Final Terms (inclusief de Nederlandstalige samenvatting van de Notes) 
gedateerd op 3 april 2018. 

Bovenvermelde documenten en de Nederlandstalige samenvatting van het 
basisprospectus vormen samen het “Prospectus”. 
Deze documenten kunnen worden geconsulteerd via de volgende link 
https://www.kbc.com/nl/kbc-ifima#tab of bij Bolero Orderdesk (0800 628 16). 

 

http://www.kbc.com/
https://www.kbc.com/nl/kbc-ifima#tab
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Opbrengst 
UITGIFTEPRIJS 100,75% per Coupure, namelijk AUD 2.015 per Coupure. Een Wisselkoerscommissie zal 

toegepast worden indien de belegger de Notes betaalt vanuit een rekening in EUR. 
Meer informatie hierover onder “Wisselkoerscommissie”. 

TERUGBETALING 100,00% van het belegde bedrag in AUD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk AUD 
2.000 per Coupure op de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of risico op 
faillissement van de Emittent of de Garant.  
De Emittent zal de Terugbetaling in AUD uitvoeren. Indien de belegger enkel over een 
rekening in EUR beschikt bij Bolero, dan zal hij de Terugbetaling ontvangen 
omgerekend naar EUR (aan de wisselkoers geldend op de Eindvervaldag), en een 
Wisselkoerscommissie zal worden aangerekend. Indien de rekening gehouden wordt 
bij een andere bank/broker dan Bolero, is het mogelijk dat een andere wisselkoers 
en/of een andere wisselkoerscommissie toegepast zal worden. Meer informatie 
hierover onder “Wisselkoerscommissie”. 

INTEREST 2,75% bruto per jaar, namelijk AUD 55,00 (bruto) per Coupure, behalve in geval van 
faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant. 
De Emittent zal de interestbetalingen in AUD uitvoeren. Indien de belegger enkel over 
een rekening in EUR beschikt bij Bolero, dan zal hij de interestbetalingen ontvangen 
omgerekend naar EUR (aan de wisselkoers geldend op de relevante Interest 
Betaaldag), en een Wisselkoerscommissie zal worden aangerekend. Indien de rekening 
van de belegger gehouden wordt bij een andere bank/broker dan Bolero, is het 
mogelijk dat een andere wisselkoers en/of een andere wisselkoerscommissie 
toegepast zal worden. Meer informatie hierover onder “Wisselkoerscommissie”. 

INTEREST BETAALDAGEN Jaarlijks betaalbaar met ingang van 3 mei 2019 tot en met de Eindvervaldag. 

BANKWERKDAGCONVENTIE Als een Interest Betaaldag of de Eindvervaldag niet op een Bankwerkdag voor 
Betalingen valt, dan wordt deze betaaldag uitgesteld naar de volgende Bankwerkdag 
voor Betalingen. Als de volgende Bankwerkdag voor Betalingen in een nieuwe maand 
zou vallen, wordt de betaaldag verplaatst naar de laatste  Bankwerkdag voor 
Betalingen voor de originele betaaldag. 

BANKWERDAG VOOR 
BETALINGEN 

Een dag waarop het betalingssysteem Target2 (Trans-European Automated Real-time 
Gross Settlement Express Transfer System) operationeel is en waarop commerciële 
banken en wisselmarkten te Sydney betalingen en andere dagelijkse functies 
uitvoeren. 

BRUTO ACTUARIEEL RENDEMENT 2,49% bruto (vóór roerende voorheffing), indien de Notes vanaf de Uitgiftedatum tot 
de Eindvervaldag worden aangehouden, in AUD betaald en terugbetaald zijn (zonder 
conversie naar EUR), en behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van 
de Emittent of de Garant. Dit rendement is berekend op basis van de Uitgifteprijs 
(101% per Coupure), de Terugbetaling op de Eindvervaldag en de Interest. Dit geeft 
geen indicatie van enig rendement in de toekomst indien de Notes niet tot de 
Eindvervaldag worden aangehouden. 

ACTUARIEEL RENDEMENT NA 
ROERENDE VOORHEFFING 

1,67% indien de Notes vanaf de Uitgiftedatum tot de Eindvervaldag worden 
aangehouden, in AUD betaald en terugbetaald zijn (zonder conversie naar EUR), en 
behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de 
Garant. Dit rendement is berekend op basis van de Uitgifteprijs (100,75% per Coupure), 
de Terugbetaling op de Eindvervaldag en de Interest en na afhouding van 30,00% 
roerende voorheffing. Dit geeft geen indicatie van enig rendement in de toekomst 
indien de Notes niet tot de Eindvervaldag worden aangehouden. 

 

Belangrijkste risico’s 

KREDIETRISICO De Terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC 
IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant). Het is mogelijk dat de 
belegger een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen verliest In 
geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in 
geval van bail-in. Dit product wordt niet gewaarborgd door de Belgische 
depositobeschermingsregeling. U kunt meer informatie over de 
depositobeschermingsregeling vinden in de KBC-brochure “Bescherming deposito’s en 
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financiële instrumenten in België”, die te verkrijgen is op 
www.kbc.be/depositobescherming. 

WISSELKOERSRISICO Omdat de Notes in AUD uitgedrukt zijn, zal een belegging in de Notes een risico 
omvatten met betrekking tot de omzetting van AUD naar EUR voor de Interest en de 
Terugbetaling. De wisselkoers EUR/AUD kan aanzienlijk fluctueren tijdens de looptijd 
van de Notes. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers een deel van de 
Interesten en/of van de Terugbetaling, wanneer omgerekend in EUR, zouden kunnen 
verliezen als gevolg van de waardevermindering van de AUD tegenover de EUR. Dit 
risico wordt versterkt voor beleggers die niet over een rekening in AUD beschikken en 
waarvoor de betalingen van Interest en / of de Terugbetaling al dan niet automatisch 
omgezet zullen worden in EUR op de relevante betaaldagen. U vindt hierover meer 
informatie onder “Meer informatie over Australië en de AUD”. 

LIQUIDITEITSRISICO De Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt.  Het kan zijn dat 
beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag. 
Indien het toch mogelijk is de Notes te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die 
door KBC Bank NV kan bepaald worden waarbij KBC Bank NV als tegenpartij kan 
optreden. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de Notes systematisch terug te 
kopen.  

RISICO OP SCHOMMELINGEN VAN 
DE PRIJS VAN HET PRODUCT 
(MARKTRISICO) 

De prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals 
onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten. De 
belegger die zijn Notes vóór de Eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen 
tegen een prijs (exclusief transactievergoeding, taks op beursverrichtingen en 
eventuele belastingen) die door KBC Bank NV, die als tegenpartij kan optreden, kan 
bepaald worden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag 
in AUD (zonder Plaatsingscommissie), namelijk AUD 2.000 per Coupure. Beleggers 
kunnen de prijs van de Notes consulteren in hun Bolero-effectenrekening of opvragen 
bij de Bolero Orderdesk.  

BAIL-IN In geval van faillissement of risico op faillissement van KBC Bank Groep (KBC Bank NV 
en haar dochterondernemingen), kunnen deze Notes geheel of gedeeltelijk worden 
afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang 
de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde “Bail-in”). In dit geval loopt de 
belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een 
deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Lees 
aandachtig het Prospectus en meer specifiek de risicofactor “Noteholders may be 
required to absorb losses in the event that KBC Bank Group were to become subject to 
the exercise of “bail-in” powers by the Resolution Authority” (Houders van Notes 
dienen eventueel bereid te zijn om verliezen te lijden indien KBC Bank Groep 
onderworpen zou zijn aan de “bail-in”-bevoegdheden van de Afwikkelingsautoriteit) 
voor meer informatie hieromtrent. 

VERKOOPSBEPERKINGEN Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit 
en Amerikaanse ingezetenen.  

MEER INFORMATIE Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over voormelde en andere 
risicofactoren en over de verkoopsbeperkingen, dienen aandachtig het Prospectus te 
lezen, in het bijzonder de hoofdstukken “Risk Factors” en “Subscription and Sale”. 

 
 

Kosten 
KOSTEN INBEGREPEN IN DE 
UITGIFTEPRIJS 

 Plaatsingscommissies: 0,75% gedragen door de belegger; 

 Andere commissie gedragen door de belegger: maximaal 1,00%, jaarlijks te 
ontvangen door KBC Bank NV voor het verdelen en promoten van de Note, dus 
maximaal 3,00% indien de Note wordt aangehouden tot op de Eindvervaldag. 

WISSELKOERSCOMMISSIE Bolero rekent voor elke wisselverrichting een Wisselkoerscommissie aan die in de 
regel 0,50% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum.  

TRANSACTIEVERGOEDING Bij het verkopen van de Notes voor de Eindvervaldag zal er een transactievergoeding 
van 25 EUR per schijf van 10.000 EUR verschuldigd zijn. Voor bedragen lager dan 
10.000 EUR bedraagt de transactievergoeding eveneens 25 EUR.  

http://www.kbc.be/depositobescherming
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TARIEVENKAART  Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij Bolero zijn te raadplegen 
via https://www.bolero.be/nl/tarieven  

 
 

Liquiditeit 
NOTERING De Notes zullen niet genoteerd worden.  

  

 
 

Fiscaliteit 
ALGEMEEN 
 

De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de 
toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. 

ROERENDE VOORHEFFING De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. 
op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 30,00% 
op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor 
Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten 
voortvloeiend uit de Notes aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige 
beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een 
vrijstelling. 

INFORMATIE-UITWISSELING Op 1 januari 2016 trad een nieuwe standaard van internationale informatie-
uitwisseling in werking, nl. de Common Reporting Standard (CRS). CRS vraagt 
financiële instellingen hun klanten te identificeren en na te gaan in welk land zij 
belastingplichtig (‘fiscaal resident’) zijn. Daarnaast zullen deze financiële instellingen 
op automatische wijze informatie uitwisselen over de rekeningen van 
belastingplichtigen die hun fiscale woonplaats in een ander land hebben. Daardoor 
zullen deze belastingplichtigen, alsook hun rekeningnummers, saldo of waarde van de 
rekening, de bruto-inkomsten en bruto‐opbrengsten jaarlijks worden gerapporteerd.  

TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN Op basis van de fiscale wetgeving geldend op datum van de productfiche, bedraagt 
het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór 
eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300 EUR). 

 
Meer informatie over Australië en de AUD 
 
De Australische binnenlandse economie verbetert met vallen en opstaan. Het ondernemersvertrouwen blijft hoog en de 
arbeidsmarkt herstelt gestaag. Ondanks een begrotingstekort blijven de overheidsfinanciën gezond en geniet het land nog 
altijd een AAA-rating. De belangrijke mijnbouwsector blijft wel kwetsbaar voor de groeivertraging in China, een van de grootste 
exportpartners van Australië.  
Ondanks het economische herstel blijft de Australische centrale bank erg waakzaam. De vrees voor een nieuwe economische 
groeivertraging zette de beleidsmakers aan om de belangrijkste rentevoet op haar laagste niveau ooit te zetten. Dankzij deze 
beslissing is de inflatie weer wat opgelopen, maar het economische herstel blijft kwetsbaar. Anderzijds lopen de huizenprijzen 
stevig op en lijkt een afkoeling van de huizenmarkt met behulp van een hogere beleidsrente niet uit te sluiten. De centrale 
bank blaast met andere woorden warm en koud.  
Gelet op enerzijds deze aandachtspunten (onder meer de dure AUD), en anderzijds de hogere rentevergoeding van de 
Australische overheidsobligaties (in vergelijking met deze van Europese overheidsobligaties), heeft KBC Bank een voorzichtige 
visie, die niet uitgesproken positief of negatief is, met betrekking tot de toekomstige evolutie van de EUR/AUD wisselkoers. 
(Bron: KBC Asset Management NV, maart 2018) 

 
Historische evolutie van de EUR/AUD wisselkoers (vanaf 29 maart 2013 tot 29 maart 2018) 
 
Op 29 maart 2018, was EUR 1 AUD 1,6059 waard. 
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Bron: Bloomberg  
Deze grafiek verwijst naar het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige 
prestaties. 

 
Voorbeeld 
 
Op 29 maart 2018, was EUR 1 AUD 1,6059 waard. Om een Coupure van AUD 2.000 te verkrijgen aan deze koers, zou u EUR  
1.245,41 moeten betalen (vóór Plaatsingscommissie en Wisselkoerscommissie). 
 
Als de AUD op de Eindvervaldag 10% in waarde daalt ten opzichte van de EUR (naar AUD 1,7843 voor EUR 1), krijgt u EUR 
1.120,87 voor uw Coupure van AUD 2.000. De waarde van uw belegd bedrag zal dus gedaald zijn met 10%. Omgekeerd zult u 
EUR 1.369,95 ontvangen voor uw Coupure van AUD 2.000 als de waarde van de AUD met 10% gestegen is ten opzichte van de 
EUR (naar AUD 1,4599 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 10% op de munt behaald hebben. 
 
Als de AUD op de Eindvervaldag 20% in waarde daalt ten opzichte van de EUR (naar AUD 2,0074 voor EUR 1), krijgt u EUR 
996,33 voor uw Coupure van AUD 2.000. De waarde van uw belegd bedrag zal dus gedaald zijn met 20%. Omgekeerd zult u 
EUR 1.494,49 ontvangen voor uw Coupure van AUD 2.000 als de waarde van de AUD met 20% gestegen is ten opzichte van de 
EUR (naar AUD 1,3383 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 20% op de munt behaald hebben.  
 
Als de AUD op de Eindvervaldag 30% in waarde daalt ten opzichte van de EUR (naar AUD 2,2941 voor EUR 1), krijgt u EUR 
871,79 voor uw Coupure van AUD 2.000. De waarde van uw belegd bedrag zal dus gedaald zijn met 30%. Omgekeerd zult u 
EUR 1.619,03 ontvangen voor uw Coupure van AUD 2.000 als de waarde van de AUD met 30% gestegen is ten opzichte van de 
EUR (naar AUD 1,2353 voor EUR 1). Op die manier zult u een meerwaarde van 30% op de munt behaald hebben. 
 
(Deze voorbeelden zijn enkel vermeld voor informatieve doeleinden. Noch de Emittent, de Garant of de Dealer garandeert dit 
resultaat of toekomstige rendementen. Dit voorbeeld houdt geen rekening met enige impact van mogelijke kosten of 
commissies.) 
 
 

Lexicon 
Kijk op www.kbc.be/lexicon voor het volledige overzicht van financieel-economische termen. 
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Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar 
enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar 
kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden 
in het Prospectus en in de brochure “Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten”. U kunt deze documenten verkrijgen via 
de Bolero Orderdesk (tel. 0800 62 816) of bekijken op https://platform.bolero.be/#/home/ipos. Bij klachten kunt u zich 
wenden tot clientenservice@kbcsecurities.be (tel. 0800 62 816) en/of ombudsman@ombudsfin.be. Deze productfiche is 
onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. 
 
Verantwoordelijke uitgever: KBC Securities NV - Bolero, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0437.060.521, RPR Brussel. 
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