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G R O E P  B R U S S E L  L A M B E R T 

Naamloze Vennootschap 

Marnixlaan 24 – 1000 Brussel 

B.T.W. BE 0407 040 209 - RPR Brussel 

 

 

 

Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2018 

 

Notulen van de Vergadering 

 

 

 

De zitting wordt geopend om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel. 

 

De Vergadering wordt door Gérald Frère voorgezeten die de aandeelhouders welkom heet. 

 

Priscilla Maters wordt als Secretaris aangesteld. 

Brad Unsworth en Guido De Decker worden als Stemopnemers aangeduid. 

 

De Gedelegeerde Bestuurders, Ian Gallienne en Gérard Lamarche, vervolledigen het Bureau. 

 

De volgende Bestuurders zijn eveneens aanwezig: Laurence Danon Arnaud, Antoinette 

d’Aspremont Lynden, Victor Delloye, Jocelyn Lefebvre, Thierry de Rudder, Amaury de Seze en 

Martine Verluyten. 

 

De Voorzitter legt op het Bureau de bewijsnummers van de kranten met de oproepingsberichten 

die werden gepubliceerd in overeenstemming met artikel 533 van het Wetboek van 

Vennootschappen en artikel 26 van de statuten, namelijk: 

 

- het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2018; 

- L’Echo van 23 maart 2018; 

- De Tijd van 23 maart 2018; 

- de Luxemburger Wort van 23 maart 2018. 

 

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen per brief de dato 23 maart 2018 met vermelding 

van de agenda met de te behandelen onderwerpen, alsook de voorstellen tot besluit, een 

gedetailleerde omschrijving van de te vervullen formaliteiten om te kunnen deelnemen aan de 

Algemene Vergadering, hun recht om schriftelijke vragen te stellen vóór de Algemene 

Vergadering evenals hun recht om nieuwe punten op de agenda te plaatsen. Deze aandeelhouders 

hebben eveneens een kopie van het jaarverslag ontvangen, een gedetailleerde versie van de 

jaarrekening, het verslag van de Commissaris over de jaarrekening per 31 december 2017 en het 

door artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste verslag. 

 

De Bestuurders en de Commissaris werden uitgenodigd tot de Algemene Vergadering per brief 

op 23 maart 2018. De uitvoering van deze formaliteit hoeft niet bewezen te worden, in 

overeenstemming met artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 26, alinea 2 

van de statuten. 
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De vennootschap heeft een register opgesteld dat het aantal aandelen aangeeft waarvoor de 

aandeelhouders ingeschreven waren op 10 april 2018 om 24 uur (Registratiedatum), hetzij in het 

register van de aandeelhouders op naam, hetzij op een effectenrekening bij een financiële 

instelling en te kennen gegeven hebben, ten laatste op 18 april 2018, te willen deelnemen aan de 

Vergadering.  

 

De Voorzitter legt op het Bureau het register en een kopie van de oproepingsbrieven in het Frans, 

Nederlands en Engels gericht op 23 maart 2018 aan de aandeelhouders op naam, de attesten van 

de banken met betrekking tot de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, de correspondentie 

of de volmachten van de aandeelhouders op naam en de volmachten van de houders van 

gedematerialiseerde effecten, evenals een kopie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en 

de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2017 en de jaarrekening per 

31 december 2017 en een kopie van het door artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen 

vereist verslag. 

 

Volgens de aanwezigheidslijst, die door de Stemopnemers nagekeken werd, zijn er 1.492 

aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen 124.212.047 aandelen aanhouden, 

dat wil zeggen 76,98% van het kapitaal, en eenzelfde aantal stemmen vertegenwoordigen. 

 

Op hun verzoek, nemen consulenten, journalisten en analisten die de vereiste formaliteiten niet 

hebben nageleefd, deel aan de Vergadering eveneens zonder te kunnen stemmen noch te kunnen 

tussenkomen tijdens de beraadslaging. De Vergadering heeft geen bezwaar tegen hun 

aanwezigheid.  

 

De Vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over de volgende agenda: 

 

1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS 

OVER HET BOEKJAAR 2017 

 

2. FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2017 

 

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2017. 

2.2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.  

 

3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS 

 

Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun 

mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.  

 

4. KWIJTING AAN DE COMMISSARIS 

 

Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn 

mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.  

 

5. HERNIEUWING VAN BESTUURDERSMANDAAT 

 

Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van 

Paul Desmarais III, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering 

verstrijkt.  
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6. REMUNERATIEVERSLAG  

 

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het 

boekjaar 2017. 

 

7. INCENTIVEPLAN OP LANGE TERMIJN 

 

7.1. Voorstel tot goedkeuring van het optieplan op aandelen waarnaar in het 

renumeratieverslag wordt verwezen. Volgens dit plan zullen de leden van het 

Uitvoerend Management in 2018, opties kunnen verkrijgen op bestaande aandelen 

van een kleindochter van de vennootschap. Deze opties zullen kunnen worden 

uitgeoefend na afloop van een periode van drie jaar na hun toekenning 

overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en als de 

TSR van GBL gemiddeld minstens 5% per jaar bedraagt voor de periode die sinds 

de toekenning van de opties is verstreken. Aan die voorwaarde zal ook op elke 

daaropvolgende verjaardatum voor de uitoefeningen van elk volgend jaar moeten 

voldaan zijn, terwijl de TSR telkens betrekking zal hebben op de sinds de 

toekenning verlopen periode. De leden van het personeel zullen eveneens in 

aanmerking komen voor dit optieplan.  

 

7.2. Voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van alle clausules van het voornoemde 

plan en alle overeenkomsten tussen de vennootschap en de houders van opties die 

aan deze houders het recht toekennen om hun opties uit te oefenen vóór het 

verstrijken van de voornoemde periode van drie jaar in het geval van een 

controlewijziging van de vennootschap, overeenkomstig artikelen 520ter en 556 

van het Wetboek van Vennootschappen.  

 

7.3. Voorstel tot vastlegging van de maximumwaarde van de aan de opties 

onderliggende aandelen, toe te kennen aan het Uitvoerend Management in 2018 in 

het kader van het voornoemde plan, op EUR 3,87 miljoen per Gedelegeerd 

Bestuurder. 

 

7.4. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 629 van het 

Wetboek van Vennootschappen betreffende de zekerheid waarnaar in het voorstel 

van volgend besluit wordt verwezen.  

 

7.5. Overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover 

nodig, voorstel tot goedkeuring van de toekenning door GBL van een zekerheid aan 

een bank aangaande het krediet toegekend door deze bank aan de kleindochter van 

GBL om deze laatste toe te staan GBL-aandelen te verwerven in het kader van het 

voornoemde plan.  

 

8. ALLERLEI 

 

*  *  * 

 

De Voorzitter schetst de evolutie van GBL in 2017.  

 

Gérard Lamarche en Ian Gallienne zetten de verwezenlijkingen van de groep in 2017 uiteen. In 

die context wordt een film over de vennootschap geprojecteerd. De presentatie van Gérard 

Lamarche en Ian Gallienne wordt in bijlage gevoegd aan de huidige notulen. 
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Vervolgens licht Amaury de Seze, Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de 

activiteiten van het Comité in 2017 toe en stelt het remuneratieverslag met betrekking tot het 

boekjaar 2017 voor. Deze uiteenzetting wordt aan de notulen gehecht. 

 

In overeenstemming met artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen konden de 

aandeelhouders hun schriftelijke vragen op voorhand toesturen. Gérald Frère, Gérard Lamarche 

en Ian Gallienne antwoorden hierop. De vragen en de respectieve antwoorden worden aan de 

notulen gehecht. 

 

Vervolgens hebben de aandeelhouders tevens de gelegenheid om andere vragen te stellen, 

waarop de Gedelegeerde Bestuurders antwoorden. 

 

De Vergadering bevestigt dat ze het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de 

Commissaris betreffende het boekjaar 2017 ontvangen heeft en gaat ermee akkoord dat de 

Voorzitter deze documenten niet voorleest. 

 

De Vergadering bevestigt tevens dat zij kennis heeft genomen van de geconsolideerde financiële 

staten per 31 december 2017, die in detail in het jaarverslag 2017 zijn opgenomen. 

 

 

Eerste resolutie 

 

De Vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2017 goed met inbegrip van de 

bestemming van het winstsaldo zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. 

 

Het dividend bedraagt: 

 

- EUR 3,00 bruto per aandeel; 

- EUR 2,10 netto per aandeel. 

 

Dit dividend betreft coupon nr. 20 en zal betaalbaar zijn vanaf 9 mei 2018. 

 

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,1818% van de stemmen, hetzij 

122.903.459 stemmen voor, 1.013.920 stemmen tegen en 294.668 onthoudingen. 

 

Tweede resolutie 

 

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat 

tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2017. 

 

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,0766% van de stemmen, hetzij 

122.912.081 stemmen voor, 1.145.583 stemmen tegen en 154.383 onthoudingen. 

 

Derde resolutie 

 

De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat 

tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2017. 

 

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 98,9438% van de stemmen, hetzij 

122.747.633 stemmen voor, 1.310.338 stemmen tegen en 154.076 onthoudingen. 
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Vierde resolutie 

 

De Voorzitter licht de Vergadering in dat het mandaat van Paul Desmarais III na afloop van deze 

Algemene Vergadering verstrijkt. Hij stelt zich kandidaat voor een nieuwe periode van vier jaar 

die zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2022. 

 

De Vergadering hernieuwt het mandaat van Bestuurder van Paul Desmarais III voor een periode 

van vier jaar.  

 

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 84,7311% van de stemmen, hetzij 

105.202.127 stemmen voor, 18.957.903 stemmen tegen en 52.017 onthoudingen. 

 

Vijfde resolutie 

 

De Vergadering bevestigt dat ze het remuneratieverslag heeft ontvangen, dat, bovendien, 

gedetailleerd werd toegelicht door de Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité, en 

is akkoord dat dit verslag niet meer wordt voorgelezen. 

 

De Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het 

boekjaar 2017 goed. 

 

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 93,5594% van de stemmen, hetzij 

116.157.599 stemmen voor, 7.996.258 stemmen tegen en 58.190 onthoudingen. 

 

Zesde resolutie 

 

De Vergadering werd ingelicht over het winstdelingsplan op lange termijn van het Uitvoerend 

Management waarvan de leden van het personeel van de groep GBL eveneens genieten. De 

voornaamste modaliteiten van dit plan werden in het verslag van de Voorzitter van het 

Benoemings- en Remuneratiecomité toegelicht.  

 

Overeenkomstig dit plan, kunnen het Uitvoerend Management, en eveneens de leden van het 

personeel, in 2018 opties ontvangen die betrekking hebben op bestaande aandelen van een 

kleindochter van GBL die voornamelijk GBL-aandelen zal aankopen en, in ondergeschikte orde, 

aandelen van vennootschappen van de portefeuille van GBL waarop GBL een invloed kan 

uitoefenen. 

 

Zesde resolutie.1 

 

De Vergadering keurt het aandelenoptieplan, waarvan sprake in het remuneratieverslag, goed. 

Het Uitvoerend Management zal de in het kader van dit plan toegekende opties kunnen 

uitoefenen na verloop van een periode van drie jaar na hun toekenning, overeenkomstig 

artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en als de TSR van GBL op de verjaardatum 

gemiddeld minstens 5% per jaar bedraagt voor de periode die sinds de toekenning van de opties 

is verstreken. Aan die voorwaarde zal ook op elke daaropvolgende verjaardatum voor de 

uitoefeningen van elk volgend jaar moeten voldaan zijn, terwijl de TSR telkens betrekking zal 

hebben op de sinds de toekenning verlopen periode. 

 

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 93,8219% van de stemmen, hetzij 

115.548.376 stemmen voor, 7.608.778 stemmen tegen en 1.054.893 onthoudingen. 
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Zesde resolutie.2 

 

Het optieplan voorziet dat de begunstigden hun opties zullen kunnen uitoefenen vóór het 

verstrijken van de periode van drie jaar in het geval van een controlewijziging in hoofde van de 

vennootschap. Deze clausule vereist, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van 

Vennootschappen, de goedkeuring van de Vergadering. 

 

De Vergadering keurt alle clausules van het voornoemde plan goed evenals alle overeenkomsten 

tussen de vennootschap en de optiehouders die aan deze houders het recht toekennen om hun 

opties uit te oefenen vóór het verstrijken van de voornoemde periode van drie jaar, in het geval 

van een controlewijziging in hoofde van de vennootschap, overeenkomstig de artikelen 520ter 

en 556 van het Wetboek van Vennootschappen. 

 

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 79,7758% van de stemmen, hetzij 

98.242.883 stemmen voor, 24.905.878 stemmen tegen en 1.063.286 onthoudingen. 

 

Zesde resolutie.3 

 

De Vergadering geeft verder haar toestemming om de maximumwaarde van de aandelen, door 

de kleindochter, aan te kopen in 2018 in het kader van het voornoemde plan, vast te stellen op 

EUR 3,87 miljoen per Gedelegeerd Bestuurder. 

 

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 97,1748% van de stemmen, hetzij 

119.671.158 stemmen voor, 3.479.229 stemmen tegen en 1.061.660 onthoudingen. 

 

Zesde resolutie.4 

 

In het kader van het winstdelingsplan, zal GBL een zekerheid verlenen aan de bank die aan de 

kleindochter van GBL een krediet zal toekennen om deze laatste toe te staan GBL-aandelen te 

verwerven. De toekenning van deze garantie vereist, overeenkomstig artikel 629 van het 

Wetboek van Vennootschappen, het opstellen van een bijzonder verslag door de Raad van 

Bestuur van GBL. 

 

De Vergadering keurt het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 

629 van het Wetboek van Vennootschappen, goed met een meerderheid van 97,5977% van de 

stemmen, hetzij 120.192.145 stemmen voor, 2.958.393 stemmen tegen en 1.061.509 

onthoudingen. 

 

Zesde resolutie.5 

 

Overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de Vergadering 

verzocht om de toekenning door GBL van een zekerheid aan een bank met betrekking tot het 

door die bank aan de kleindochter van GBL verleende krediet om aandelen GBL in het kader van 

het voornoemde plan te kunnen kopen, goed te keuren.  
 

De Vergadering wordt ingelicht dat het verlenen van de zekerheid een quorum van 50% van het 

kapitaal vereist en een toestemming met een ¾ meerderheid van de stemmen van de aanwezige 

of vertegenwoordigde aandeelhouders. Aangezien het aanwezigheidsquorum 76,98% bedraagt, 

wordt er vastgesteld dat de eerste voorwaarde vervuld is. 
 

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 96,3189% van de stemmen, hetzij 

119.639.633 stemmen voor, 3.512.257 stemmen tegen en 1.060.157 onthoudingen. 

*  *  * 
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De Vergadering is akkoord dat de Secretaris de notulen niet voorleest. 

 

*  *  * 

 

Gezien alle punten van de agenda behandeld werden, heft de Voorzitter de zitting om 16.52 uur 

op. 

 

 

 

 

    

Gérald Frère 

Voorzitter 
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Schriftelijk gestelde vragen 

___________________________________ 

 

 

 

GOVERNANCE 

 

1. Raad van Bestuur 

 

Vraag 

 

Wij hebben kennis genomen van het aanwezigheidspercentage op de vergaderingen van de Raad 

van Bestuur en appreciëren de bekendgemaakte informatie inzake de Raad van Bestuur. Wij 

hebben het verband tussen de deelname aan de vergaderingen en de remuneratie vastgesteld en 

wensen jullie hiervoor te feliciteren. Het onafhankelijkheidsniveau in de Raad van Bestuur is 

heel laag (28%). Bent u van plan meer onafhankelijke Bestuurders te benoemen? 

 

Antwoord  
 

Ik dank u voor uw vriendelijke woorden. 

 

Ik herinner eraan dat de samenstelling van de Raad van Bestuur en van de Comités de 

aandeelhoudersstructuur weerspiegelt van de vennootschap, die wordt gecontroleerd door twee 

aandeelhoudersgroepen die paritair in de organen van de vennootschap zijn vertegenwoordigd. 

Dit verklaart (i) de omvang van de Raad van Bestuur (18 Bestuurders) en (ii) het blijkbaar lage 

niveau (28%) van onafhankelijken. GBL gaat dus verder dan de vereisten van de wet en van de 

Belgische Corporate Governance Code 2009, die de aanwezigheid van drie onafhankelijke 

Bestuurders voorschrijft. We kunnen in de toekomst evenwel het aantal onafhankelijke 

Bestuurders in de Raad van Bestuur nog proportioneel verhogen, zonder uit het oog te verliezen 

dat het totale aantal Bestuurders niet mag toenemen. 

 

 

2. Remuneratiebeleid 

 

Vraag 

 

We zouden graag meer details krijgen over het remuneratiebeleid. 

Voor het winstdeelnemingsplan op korte termijn, betreuren wij dat de toekenning enkel verband 

houdt met het succes van de fusie tussen Lafarge en Holcim. Wat de TSR voor het 

winstdeelnemingsplan op lange termijn betreft, zouden jullie een historiek over de laatste drie 

jaar kunnen geven ? 

 

Antwoord  
 

Alle informatie in verband met het remuneratiebeleid staat, zoals voorgeschreven door de 

Corporate Governance Code en door het Wetboek van Vennootschappen, in het 

remuneratieverslag dat bekendgemaakt is in het jaarverslag op pagina 161. 
 

Verder verwijs ik naar de toespraak van de Voorzitter van het Benoemings- en 

Remuneratiecomité, die de context en voorwaarden van de enige premie herhaalde. 
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Twee winstdelingsplannen van GBL worden beïnvloed door de zogenaamde TSR-

prestatievoorwaarde. Dit zijn de plannen die door de Vergadering zijn goedgekeurd in 2016 en 

2017. 

 

Voor elk plan moet de TSR gemiddeld minstens 5% per jaar bedragen. Ter herinnering, de opties 

kunnen alleen na een periode van 3 jaar worden uitgeoefend. De TSR moet daarom over een 

periode van 3 jaar gemiddeld minstens 15% bedragen om de opties uitoefenbaar te maken. 

 

Geen van de plannen waarop de prestatievoorwaarden betrekking hebben, kan momenteel 

worden uitgeoefend omdat de periode van drie jaar niet is verstreken. 

 

Ter informatie, de geannualiseerde TSR van het langetermijnwinstdeelnemingsplan FINPAR, 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 2016, dus over een periode van twee jaar, 

bedraagt 23,24%. 

 

De geannualiseerde TSR van het langetermijnwinstdeelnemingsplan FINPAR II, goedgekeurd 

door de Algemene Vergadering van 2017, dus over een periode van één jaar, bedraagt 8,10%. 

 

 

LAFARGEHOLCIM 

 

Antwoord  
 

Tijdens zijn presentatie heeft Gérard Lamarche geantwoord over de TSR en over het latent 

verlies van GBL in Lafarge.De activiteiten van Lafarge in Syrië heeft Gérard Lamarche tijdens 

zijn presentatie becommentarieerd. Zoals daar net gezegd waren de vertegenwoordigers niet op 

de hoogte van de feiten. Deze feiten maakten het onderwerp uit van een onafhankelijk intern 

onderzoek waarvan de resultaten door LafargeHolcim aan het gerecht werden bezorgd. U zal 

begrijpen dat we niet meer inlichtingen kunnen verstrekken tijdens een lopend gerechtelijk 

onderzoek.  

 

 


