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Gereglementeerde informatie verstrekt door de Nationale Bank van België
Raming van het dividend voor het boekjaar 2009
De regels voor de verdeling van de opbrengsten van de Nationale Bank werden gewijzigd door de wet van 3
april 2009 tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het
organiek statuut van de Nationale Bank van België.
Op 22 juli 2009 heeft de Nationale Bank haar nieuwe reserverings- en dividendbeleid vastgesteld en
bekendgemaakt. Het persbericht van 22 juli 2009 is beschikbaar op de website van de Bank (www.nbb.be).
Tijdens twee informatiesessies, op 10 en 12 november 2009, zullen deze nieuwe regels nader worden
toegelicht aan de hand van een inleidende slideshow, die eveneens beschikbaar is op de website van de
Bank, en tijdens de daarop volgende vragenronde.
Teneinde de toepassing van het nieuwe reserverings- en dividendbeleid concreet te illustreren, heeft de
Bank beslist om, uitzonderlijk, een raming te geven van het verwachte dividend voor het boekjaar 2009.
Op basis van de huidige inschatting, voor het volledige boekjaar 2009, van het rendement van de statutaire
portefeuille, die voortaan de berekeningsbasis vormt voor het dividend, enerzijds, en van de voor het
boekjaar verschuldigde gemiddelde aanslagvoet in de vennootschapsbelasting anderzijds, raamt de Bank,
rekening houdend met de nieuwe wettelijke bepalingen en met het nieuwe dividendbeleid, het totale dividend
over het boekjaar 2009 op 114 tot 131,5 euro bruto per aandeel. Na aftrek van de roerende voorheffing van
25% zou dit 85,5 tot 98,625 euro netto per aandeel bedragen.
Het is uiteraard pas na afsluiting van het boekjaar, dat loopt tot 31 december 2009, en na goedkeuring van
de jaarrekening dat het resultaat en het dividend definitief zullen zijn.
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