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KBC wint prijs voor beste financiële informatie
Financiële analisten bekronen beste verslagen, sites, berichten en investeerderrelaties

De bankverzekeraar KBC is door de Belgische Vereniging 
van Financiële Analisten (BVFA) verkozen tot het beursgenoteerd be-
drijf met de beste financiële informatie van het jaar. Het gaat om een 
totaalscore over verscheidene categorieën: het beste jaarverslag, de 
beste persberichten, de beste website en de beste investeerderrelaties.

53 jaar geleden is het ondertussen dat de BVFA voor het eerst een 
prijs uitreikte voor het beursgenoteerde bedrijf met de allerbeste in-
formatieverstrekking aan de financiële analisten. De eer viel toen AG-
Vie te beurt. De prijs was toen dezelfde als vandaag: een imposante 
vaas van Val Saint-Lambert waarmee het bedrijf één jaar lang mag 
pronken. De wisselvaas ging dit jaar naar het team van Wim Allegaert 
van het departement investment relations bij KBC. 

‘Wat we horen is dat bedrijven onze award vooral intern gebrui-
ken om de mensen in de bloemen te zetten die zich met de financiële 
informatieverstrekking bezig houden. Het is een bekroning,’ zegt Luc 
Van der Elst, sinds december vorig jaar voorzitter van de BVFA. ‘De 
prijs is voor beursgenoteerde bedrijven vaak een interessante aanwij-
zing om te zien hoe ze het zelf in de toekomst nog beter kunnen doen, 
welke diensten zij bijvoorbeeld ook kunnen gaan aanbieden. Het 
verstrekken van financiële informatie evolueert constant. Daar waar 
het vroeger voornamelijk ging om het publiceren van een papieren 
jaarverslag, zijn er met de technologie uiteraard veel meer middelen 
om te communiceren. Websites zorgden voor een zeer belangrijke 
evolutie.’

Best practices ‘Wat we zien, is dat de investeerderrelaties 
steeds meer dedicated zijn. En er wordt ook meer en meer informatie 
verstrekt. Om maar één voorbeeld te geven: een aantal bedrijven ver-
zamelt nu zelf consensuscijfers van analisten, en zet die op hun web-
sites. Dat is voor de aandeelhouders en beleggers interessant, maar 
ook voor de analisten. Dat soort beste practices willen we met onze 
prijzen graag bekronen en vooral stimuleren,’ aldus Luc Van der Elst.

Vroeger dienden bedrijven een minimale beurskapitalisatie te 
hebben om in aanmerking te komen. ‘Dat was niet altijd een sluitend 
criterium,’ zegt voorzitter Van der Elst. ‘Nu gaat het erom dat een 
bedrijf door voldoende Belgische analisten moet worden gevolgd. 
Voor kleinere bedrijven rekenen we op minstens drie analisten. Voor 
grotere zijn er dat uiteraard automatisch wel meer. Zo komen we 
doorgaans op een vijftigtal bedrijven die door de analisten worden 
beoordeeld.’

Afgelopen editie waren er een 75-tal analisten die hun licht slie-
ten schijnen over de financiële informatieverstrekking. Het ging om 
zowel sellside analisten van banken en brokers, buyside analisten 
van vermogensbeheerders als analisten van beleggingsbladen. Ruim 
vijftig van de analisten waren Belgen, de rest waren medewerkers van 
onderzoeksteams van buitenlandse instellingen. 

Vier categorieën De winnaar is het bedrijf met het grootste 
puntentotaal gehaald in vier categorieën. Wat de jaarverslagen be-
treft, kreeg UCB de hoogste score. Analisten hadden vooral lof voor de 
gedetailleerde en duidelijke voorstelling van de producten en mark-
ten waarin UCB actief is, maar ook over de heldere communicatie over 
de strategie. Telenet kreeg een pluim omwille van de snel beschikbare 
en ook zeer complete persberichten. De gebruiksvriendelijkheid en 
volledigheid van de website bezorgde KBC de hoogste score in deze 
categorie. En ook in de beoordeling van de investeerderrelaties kreeg 
KBC de meeste punten. ‘Het IR-team is gemakkelijk te contacteren, is 
uiterst behulpzaam en voert een consequente communicatie,’ aldus 
de analisten. 

Winnaar In de eindspurt haalde KBC het met enkele puntjes van 
UCB. De bankverzekeraar won de award ook al in 2006. De vorige 
winnaars waren Ageas (2012), Belgacom (2011) en Umicore (2010). 
Een bedrijf kan slechts om de drie jaar winnen.
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Beste 
jaarverslag
UCB 84,7/100
Befimmo 81,7/100
Cofinimmo 79,7/100
KBC 77,0/100
Delhaize 76,3/100

Beste 
persberichten
Telenet 87,6/100
Belgacom 87,2/100
UCB 82,4/100
AB Inbev 81,7/100
KBC 80,0/100

Beste 
investeerderrelaties
KBC 173,7/200
Deceuninck 168,0/200
GIMV 165,3/200
Sipef 164,3/200
UCB 162,7/200

Beste 
website
KBC 81,8/100
Belgacom 81,3/100
Delhaize 81,3/100
UCB 80,0/100
GIMV 78,7/100

Prijs voor de beste 
financiële informatie
KBC  412,4/500
UCB 409,7/500
Telenet 393,9/500
Umicore 385,3/500
Belgacom 384,5/500
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