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BNP PARIBAS FORTIS BEVESTIGT HAAR ENGAGEMENT VOOR EN

PERMANENTE STEUN AAN DE BELGISCHE ECONOMIE EN HERROEPT

DIVIDEND OVER 2019

BNP PARIBAS FORTIS  ECONOMIE



Op donderdag 2 april 2020 heeft de Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis NV unaniem beslist om:

Haar intentie te herroepen die werd gecommuniceerd in een persbericht op 13 maart 2020. Deze intentie bestond erin om op de Algemene V

Aandeelhouders op 23 april 2020 de uitkering van een dividend van 3,53 euro per aandeel voor te stellen.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2020 voor te stellen om geen dividend uit te keren en om de situatie te herbe

jaar.

Een solide financiële structuur

BNP Paribas Fortis behaalde in 2019 globaal goede resultaten met een nettowinst van 2.212 miljoen euro. Per 31 december 2019 liet BNP Paribas Fortis – rekening houdend m

dividend - een Common Equity Tier 1-ratio van 15,1%[1] optekenen, ver boven de wettelijke drempel. De liquiditeitsdekkingsratio (LCR) van de bank bedroeg 127%.

Max Jadot, CEO: “BNP Paribas Fortis heeft een solide financiële structuur en staat ten dienste van de Belgische economie. In 2019 stonden de leningen aan klanten op 111bn EU
hebben we een voortrekkersrol gespeeld in het uitwerken van een gecoördineerd en ambitieus plan om gezinnen en bedrijven bij te staan gedurende de corona crisis. Het is ev
voldoende gekapitaliseerd zijn om onze verantwoordelijkheden op te nemen als grootste bank van het land en er zo voor te zorgen dat bedrijven en gezinnen in het kader van 
ademruimte krijgen.”

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com (http://www.bnpparibasfortis.com)) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, b
ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgisch
internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en h
BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com (http://www.bnpparibas.com)) BNP Paribas is een vooraanstaande bank in Europa met een internationale uitstraling. Ze is aanwezig in 71 
medewerkers, van wie meer dan 151.000 in Europa. De groep bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Domestic Markets en International Financial Services (waarv
en de financiële diensten ondergebracht zijn in Retail Banking & Services) en Corporate & Institutional Banking, dat zich richt op bedrijfsklanten en institutionele klanten. De gr
(particulieren, verenigingen, ondernemers, kmo’s, grote bedrijven en institutionele klanten) bij de realisatie van hun projecten door hun financierings-, beleggings-, spaar- en v
De groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de Europese nummer één in kredieten aan particulieren.

BNP Paribas ontplooit zijn geïntegreerde model voor Retail Banking in het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa, en heeft een omvangrijk netwerk in het westen
Corporate & Institutional Banking en International Financial Services is BNP Paribas toonaangevend in Europa, sterk vertegenwoordigd in Noord- en Zuid-Amerika, en kan het b
activiteiten in Azië-Pacific.

[1] De CET1 op 31 december 2019 was 13,2%, voor resultaten van het jaar 2019
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