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Gewone Algemene Vergadering van 23 april 2019 

 
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 CEO’s, Ian Gallienne en Gérard Lamarche, en de CFO, Xavier Likin, vervolledigen het 
Bureau. 
 
De volgende Bestuurders zijn eveneens aanwezig: Antoinette d’Aspremont Lynden, Victor 
Delloye, Paul Desmarais, jr., Cedric Frère, Ségolène Gallienne, Jocelyn Lefebvre, Marie Polet, 
Amaury de Seze en Agnès Touraine. 
 
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 22 maart 2019; 
- L’Echo van 22 maart 2019; 
- De Tijd van 22 maart 2019; 
 
De aandeelhouders op naam werden opgeroepen per brief of per e-mail de dato 22 maart 2019 
met vermelding van de agenda met de te behandelen onderwerpen, 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 over de jaarrekening per 31 december 2018, het verslag van de Commissaris 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 22 maart 2019. 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 9 april 2019 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 17 april 2019, 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 22 maart 2019 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 2018 en de jaarrekening per 
31 december 2018 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 
1.519 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen 125.823.723 aandelen 
aanhouden, dat wil zeggen 77,98% 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 2018 
 

2. FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2018 
 

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2018. 
2.2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.  
 

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 2018.  
 

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 2018.  
 

5. ONTSLAGNEMING EN STATUTAIRE BENOEMINGEN 
 
5.1. Vaststelling van het aftreden van Arnaud Vial als Bestuurder na afloop van deze 

Algemene Vergadering. 
 
5.2. Benoeming van Bestuurders 
 Voorstel tot benoeming als Bestuurder van Xavier Le Clef en Claude Généreux 

voor een termijn van respectievelijk vier en twee jaar. 
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5.3. Bekrachtiging van de coöptatie van een Bestuurder 

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Agnès Touraine als Bestuurder 
vanaf 31 oktober 2018, en dit voor de duur van het vrijgelaten mandaat, hetzij tot 
de Gewone Algemene Vergadering van 2021. 
 

5.4. Hernieuwing van Bestuurdersmandaten 
Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van 
Antoinette d’Aspremont Lynden, Paul Desmarais, jr., Gérald Frère, Cedric Frère, 
Ségolène Gallienne, Gérard Lamarche en Marie Polet, van wie het mandaat na 
afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt. 
 

5.5. Vaststelling van de onafhankelijkheid van Bestuurders 
 Voorstel om overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen 

de onafhankelijkheid van de volgende Bestuurders vast te stellen: 
 

- Antoinette d’Aspremont Lynden 
- Marie Polet 
- Agnès Touraine 

 
  en dit, onder voorbehoud, van de bekrachtiging van de coöptatie en van de 

hernieuwing van de Bestuurdersmandaten zoals voorzien onder vorige punten. 
Deze personen beantwoorden aan de verschillende criteria die worden vermeld in 
artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en opgenomen zijn in het 
Corporate Governance Charter van GBL.  
 

5.6. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris  
 Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris Deloitte 

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Corine Magnin, voor 
een termijn van drie jaar en tot vaststelling van de vergoeding van 76.500 euro per 
jaar exclusief BTW. 
 

6. REMUNERATIEVERSLAG  
 
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het 
boekjaar 2018. 
 

7. INCENTIVEPLAN OP LANGE TERMIJN 
 
7.1. Voorstel tot goedkeuring van het optieplan op aandelen waarnaar in het 

renumeratieverslag wordt verwezen. Volgens dit plan zal de CEO in 2019, opties 
kunnen verkrijgen op bestaande aandelen van een dochteronderneming 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 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 het optieplan van 2019.  
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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 om de onderliggende waarde van de activa van de dochteronderneming 

waarop de opties betrekking hebben en die in het kader van het voornoemde plan 
in 2019 aan de CEO worden toegekend, vast te stellen op 4,32 miljoen euro. 

 
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 
dochteronderneming 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 governance evolutie van GBL in 2018. In die context wordt een film 
over Albert Frère geprojecteerd. 
 
Ian Gallienne, Gérard Lamarche en Xavier Likin zetten de verwezenlijkingen van de groep in 
2018 uiteen. Hun presentatie wordt in bijlage gevoegd aan de huidige notulen. 
 
Vervolgens licht Amaury de Seze, Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de 
activiteiten van het Comité in 2018 toe en stelt het remuneratieverslag met betrekking tot het 
boekjaar 2018 voor. Zijn 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. Deze vragen en de respectieve 
antwoorden worden aan de notulen gehecht. 
 
Vervolgens hebben de aandeelhouders tevens de gelegenheid om andere vragen te stellen, 
waarop het ook word geantwoord. 
 
De Vergadering bevestigt dat ze het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de 
Commissaris betreffende het boekjaar 2018 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 2018, die in detail in het jaarverslag 2018 zijn opgenomen. 
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Eerste resolutie 
 
De Vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2018 goed met inbegrip van de 
bestemming van het winstsaldo zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. 
 
Het dividend bedraagt: 
 
- EUR 3,07 bruto per aandeel; 
- EUR 2,149 netto per aandeel. 
 
Dit dividend zal betaalbaar zijn vanaf 3 mei 2019. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,1878% van de stemmen, hetzij 
124.448.566 stemmen voor, 1.019.079 stemmen tegen en 356.078 onthoudingen. 

 
Tweede resolutie 

 
De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat 
tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2018. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,1842% van de stemmen, hetzij 
124.622.622 stemmen voor, 1.025.082 stemmen tegen en 176.019 onthoudingen. 
 

Derde resolutie 
 

De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat 
tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2018. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,1033% van de stemmen, hetzij 
123.862.266 stemmen voor, 1.120.723 stemmen tegen en 840.734 onthoudingen. 
 

Vierde resolutie 
 
De Vergadering neemt akte van het ontslag van Arnaud Vial als Bestuurder na afloop van de 
huidige Algemene Vergadering. 
 
De Algemene Vergadering wordt verzocht om Xavier Le Clef en Claude Généreux te benoemen 
voor een termijn van respectievelijk vier en twee jaar.  
 

Vierde resolutie.1 
 
De Vergadering benoemt Xavier Le Clef tot Bestuurder voor een periode van vier jaar. Het 
mandaat van deze laatste zal vervallen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 
2023. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 78,9665% van de stemmen, hetzij 
98.037.019 stemmen voor, 26.113.133 stemmen tegen en 11.673.571 onthoudingen. 
 

Vierde resolutie.2 
 
De Vergadering benoemt Claude Généreux tot Bestuurder voor een periode van twee jaar. Het 
mandaat van deze laatste zal vervallen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 
2021. 
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Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 82,6623% van de stemmen, hetzij 
102.615.925 stemmen voor, 21.522.745 stemmen tegen en 1.685.053 onthoudingen. 
 

Vijfde resolutie 
 
De Vergadering bekrachtigt de coöptatie van Agnès Touraine als Bestuurder vanaf 
31 oktober 2018, en dit voor de duur van het vrijgelaten mandaat, hetzij tot de Gewone Algemene 
Vergadering van 2021. 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 95,9970% van de stemmen, hetzij 
119.816.595 stemmen voor, 4.996.219 stemmen tegen en 1.010.909 onthoudingen. 
 

Zesde resolutie 
 
De Voorzitter licht de Vergadering in dat de mandaten van Antoinette d’Aspremont Lynden, Paul 
Desmarais, jr., Gérald Frère, Cedric Frère, Ségolène Gallienne, Gérard Lamarche, Marie Polet 
en Gilles Samyn na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijken.  
 
Gilles Samyn wenst zijn mandaat niet te hernieuwen. 
 
De andere Bestuurders stellen zich kandidaat om hun mandaat voor een nieuwe periode van vier 
jaar dat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023, te 
hernieuwen. 
 

Zesde resolutie.1 
 
De Vergadering hernieuwt het mandaat van Antoinette d’Aspremont Lynden voor een periode 
van vier jaar.  
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 98,3476% van de stemmen, hetzij 
122.644.731 stemmen voor, 2.060.601 stemmen tegen en 1.118.391 onthoudingen. 
 

Zesde resolutie.2 
 
De Vergadering hernieuwt het mandaat van Paul Desmarais, jr. voor een periode van vier jaar.  
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 89,2567% van de stemmen, hetzij 
110.621.986 stemmen voor, 13.314.957 stemmen tegen en 1.886.780 onthoudingen. 
 

Zesde resolutie.3 
 
De Vergadering hernieuwt het mandaat van Gérald Frère voor een periode van vier jaar.  
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 89,3906% van de stemmen, hetzij 
110.985.158 stemmen voor, 13.172.347 stemmen tegen en 1.666.218 onthoudingen. 
 

Zesde resolutie.4 
 
De Vergadering hernieuwt het mandaat van Cedric Frère voor een periode van vier jaar.  
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 88,4078% van de stemmen, hetzij 
109.756.461 stemmen voor, 14.391.487 stemmen tegen en 1.675.775 onthoudingen. 
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Zesde resolutie.5 
 
De Vergadering hernieuwt het mandaat van Ségolène Gallienne voor een periode van vier jaar.  
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 88,4415% van de stemmen, hetzij 
109.805.309 stemmen voor, 14.350.532 stemmen tegen en 1.667.882 onthoudingen. 
 

Zesde resolutie.6 
 
De Vergadering hernieuwt het mandaat van Gérard Lamarche voor een periode van vier jaar.  
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 89,7233% van de stemmen, hetzij 
111.399.727 stemmen voor, 12.759.509 stemmen tegen en 1.664.487 onthoudingen. 
 

Zesde resolutie.7 
 
De Vergadering hernieuwt het mandaat van Marie Polet voor een periode van vier jaar.  
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 96,0285% van de stemmen, hetzij 
119.742.631 stemmen voor, 4.952.307 stemmen tegen en 1.128.785 onthoudingen. 
 

Zevende resolutie 
 
De Algemene Vergadering wordt verzocht om de onafhankelijkheid van Antoinette d’Aspremont 
Lynden, Marie Polet en Agnès Touraine vast te stellen. Om als onafhankelijk Bestuurder te 
worden erkend, moet een Bestuurder overeenkomstig het Charter, voldoen aan de criteria zoals 
bepaald in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. De Raad van Bestuur is van 
mening dat Antoinette d’Aspremont Lynden, Marie Polet en Agnès Touraine op grond van de 
criteria van het Wetboek, in aanmerking komen voor het statuut van onafhankelijk Bestuurder. 
 
De Voorzitter licht de Vergadering in dat Antoinette d’Aspremont Lynden, Marie Polet en Agnès 
Touraine hun onafhankelijkheid respectievelijk hebben bevestigd op 17 januari 2019, 
13 februari 2019 en 25 oktober 2018. 
 

Zevende resolutie.1 
 
De Vergadering verleent de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder aan Antoinette 
d’Aspremont Lynden. 
  
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,1811% van de stemmen, hetzij 
124.119.579 stemmen voor, 1.024.836 stemmen tegen en 679.308 onthoudingen. 
 

Zevende resolutie.2 
 
De Vergadering verleent de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder aan Marie Polet. 
  
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,1794% van de stemmen, hetzij 
124.117.440 stemmen voor, 1.026.925 stemmen tegen en 679.358 onthoudingen. 
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Zevende resolutie.3 
 
De Vergadering verleent de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder aan Agnès Touraine. 
  
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,1823% van de stemmen, hetzij 
124.119.929 stemmen voor, 1.023.336 stemmen tegen en 680.458 onthoudingen. 
 

Achtste resolutie 
 
De Voorzitter licht de Vergadering in dat het mandaat van de Commissaris vervalt na afloop van 
de huidige Vergadering. 
 
De Vergadering beslist het mandaat van de Commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de 
vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Deloitte 
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA genaamd, met maatschappelijke zetel Luchthaven Brussel 
Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, vertegenwoordigd 
door Corine Magnin. 
 
Het mandaat van de Commissaris zal vervallen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering 
van 2022. 
 
De jaarlijkse vergoeding van de Commissaris is vastgesteld op EUR 76.500, exclusief BTW. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 98,2258% van de stemmen, hetzij 
123.576.069 stemmen voor, 2.232.124 stemmen tegen en 15.530 onthoudingen. 
 

Negenste 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 2018 goed. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 93,0892% van de stemmen, hetzij 
116.487.982 stemmen voor, 8.647.905 stemmen tegen en 687.836 onthoudingen. 
 

Tiende resolutie 
 
De Vergadering werd ingelicht over het winstdelingsplan op lange termijn van de CEO 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, kan de CEO, en eveneens de leden van het personeel, in 2019 opties 
ontvangen die betrekking hebben op bestaande aandelen van een dochteronderneming 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. 
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Tiende resolutie.1 
 
De Vergadering keurt het aandelenoptieplan, waarvan sprake in het remuneratieverslag, goed. 
De CEO zal in 2019 opties kunnen verkrijgen op bestaande aandelen van een 
dochteronderneming van de vennootschap. Deze opties kunnen worden uitgeoefend 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. De personeelsleden zullen tevens van het 2019 optieplan profiteren. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 93,0790% van de stemmen, hetzij 
116.465.489 stemmen voor, 8.659.945 stemmen tegen en 698.289 onthoudingen. 
 

Tiende 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 77,6344% van de stemmen, hetzij 
97.150.398 stemmen voor, 27.987.990 stemmen tegen en 685.335 onthoudingen. 

 
Tiende resolutie.3 

 
De Vergadering geeft verder haar toestemming om de onderliggende waarde van de activa van 
de dochteronderneming waarop de opties betrekking hebben en die in het kader van het 
voornoemde plan in 2019 aan de CEO worden toegekend, vast te stellen op 4,32 miljoen euro. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 93,1909% van de stemmen, hetzij 
116.596.325 stemmen voor, 8.519.191 stemmen tegen en 708.207 onthoudingen. 
 

Tiende resolutie.4 
 
In het kader van het winstdelingsplan, zal GBL een zekerheid verlenen aan de bank die aan de 
dochteronderneming 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 98,1305 % van de 
stemmen, hetzij 121.790.378 stemmen voor, 2.320.233 stemmen tegen en 1.713.112 
onthoudingen. 
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Tiende 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 dochteronderneming van GBL verleende krediet om GBL- aandelen 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 77,98% bedraagt, 
wordt er vastgesteld dat de eerste voorwaarde vervuld is. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 92,7946 % van de stemmen, hetzij 
116.757.589 stemmen voor, 7.378.705 stemmen tegen en 1.687.429 onthoudingen. 

*  *  * 
 
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 16.45 uur 
op. 
 
 
 
 

    
Gérald Frère 
Voorzitter 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Brad Unsworth  Guido De Decker  Priscilla Maters 
Stemopnemer  Stemopnemer  Secretaris 

 Gérard Lamarche  Ian Gallienne 
 CEO  CEO 
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Schriftelijk gestelde vragen 

___________________________________ 
 
Ontex 
 
Vraag over het aanbod van PAI op Ontex voor een prijs van 27,50 euro.  
 
Antwoord  
 
- PAI kon geen degelijk aanbod formuleren tegen deze prijsvoorwaarden. 
 
- De Raad van Bestuur van Ontex liet PAI due diligences uitvoeren in de zomer 2018 op 

basis van een indicatief bod.  
 
- Wij begrepen dat in die periode: 

o de groeivaluta's waaraan Ontex is blootgesteld verzwakt zijn; en 
o de grondstoffenprijzen, met name voor “dons”, aanzienlijk zijn gestegen.  

 
- PAI heeft zijn aanbod niet kunnen bevestigen. Het was de Raad van Bestuur van Ontex 

die de besprekingen met PAI in september 2018 heeft stopgezet. 
 

o Deze beslissing berust dus niet bij GBL. 
 

GBL / LafargeHolcim 
 
Vraag over de prestatie van GBL in 2018. 
 
Antwoord 
 
- Op de vraag betreffende de ondermaatse prestaties van GBL ten opzichte van de andere 

Belgische holdings vanwege LafargeHolcim, herhaal ik wat Ian Gallienne in zijn 
strategische presentatie heeft verteld:  
o de daling van ons netto-actiefwaarde in 2018 is voor twee derde te wijten aan de 

slechte beursprestaties van Imerys.  
o Ian Gallienne heeft in detail de factoren voorgesteld die de slechte beursprestaties 

van Imerys verklaren. 
 

- Ons netto-actiefwaarde werd in 2018 negatief beïnvloed door de ondermaatse prestaties 
van de cyclische waarden van onze portefeuille die zijn blootgesteld aan de bouw- en 
automobielsector. 

 
- Betreffende LafargeHolcim: 

o De beurskoers van de groep is in 2018 gedaald met 23,8%. 
o Dit actief verklaart voor 25% de daling van ons netto-actiefwaarde in 2018 (buiten 

dividenden).  
 

- Betreffende de gevraagde becijferde elementen voor LafargeHolcim: 
o De nettowinst voor de aandeelhouders van LafargeHolcim, voor 

waardevermindering en desinvesteringen, staat vermeld in ons jaarverslag op 
pagina 34. Deze is met 10,8% gestegen ten opzichte van 2017. De winst per 
aandeel, voor waardevermindering en desinvesteringen, bedraagt 2,63 CHF voor 
2018 tegenover 2,35 CHF voor 2017. 
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o De groep is meer dan 12 jaar geleden (2005) in het kapitaal van deze vennootschap 
gestapt en investeerde 4,2 miljard euro voor 20% van het kapitaal. De 
marktwaarde bij continue bewaring bedraagt momenteel 2,6 miljard euro. 
Gedurende deze periode heeft GBL 1,1 miljard euro aan dividenden geïnd. 

 
LafargeHolcim 
 
Vraag over het onderzoek in omloop inzake de activiteiten van Lafarge in Syrië. 
 
Antwoord  
 
Onze gedragslijn is niet veranderd sinds vorig jaar: we kunnen geen informatie verstrekken 
tijdens een lopend gerechtelijk onderzoek. Er is geen belangrijke ontwikkeling gaande voor 
GBL. We verlenen onze medewerking aan dit onderzoek. 
 
 
 


