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11 maart 2020  na 17.45 uur 

Voorwetenschap - Gereglementeerde informatie 

Resultaten van het boekjaar 2019 

• Geconsolideerd nettoresultaat van 705 miljoen euro 

• Cash earnings van 595 miljoen euro 

• Toename van de netto-actiefwaarde met 25,7% tot 20,3 miljard euro 

• Voorgesteld dividend van 3,15 euro per aandeel, hetzij een 

dividendrendement van 3,4% 

• Vereenvoudiging van de controlerende holdingstructuur van GBL  

Voornaamste financële gegevens1  

  Eind december  Schommeling  euro p.a. 2 

In miljoen euro  
2019 2018 

 
2019/2018 

 
2019 2018 

(Deel van de groep)   

Geconsolideerd nettoresultaat 705 659   46   4,48 4,18 

Cash earnings 595 456   + 30,5%   3,69 2,83 

Dividend 508 3 495   + 2,6%   3,15 3,07 

                

Netto-actiefwaarde 20.349 16.193    25,7%   126,11 100,35 

Beurskapitalisatie 15.161 12.276    23,5%   93,96 76,08 

Disagio 25,5% 24,2%    1,3%  
  

            

  
Netto-investeringen / 
(-desinvesteringen) 

(543) 4 476   (1.019)   

  
Nettothesaurie / (Nettoschuld) (768) (693)   (75)   

  
Loan-To-Value 3,7% 4,2%   - 0,5 %  

  
 

De Raad van Bestuur van 11 maart 2020 stelde de geauditeerde geconsolideerde financiële staten 
IFRS van GBL voor het boekjaar 2019 vast. Ze zullen worden voorgesteld aan de Gewone Algemene 
Vergadering van 28 april 2020, die in het bijzonder zal beslissen over de uitkering van een 
brutodividend van 3,15 euro per aandeel voor het boekjaar 2019, wat 2,6% meer is dan vorig jaar. 

Als toelichting bij de verrichtingen en resultaten van 2019 verklaarde Ian Gallienne, CEO van GBL: 

« 2019 was een jaar van solide prestaties en dynamische activarotatie, in een goed georiënteerde 
marktomgeving en ondanks aanhoudende onzekerheden, met name op politiek vlak. Onze netto-
actiefwaarde is met 25,7% gestegen, en heeft daarmee onze referentie-index, de 
Stoxx Europe 50 (+ 23,3%) met c.240 basispunten overtroffen, en heeft eind 2019 het hoogste niveau 
van het decennium bereikt met 20,3 miljard euro (126,1 euro per aandeel). 

In de periode 2012-2019, na de lancering van onze strategie van herschikking van de portefeuille, 
bedroeg ons totaal geannualiseerd aandeelhoudersrendement (TSR) 12,0%, waarmee onze 
referentie-index aanzienlijk werd overtroffen (8,7%). 

Onze activarotatie was aanzienlijk, met 3,5 miljard euro aan verrichtingen uitgevoerd in 2019. 

We profiteerden van de gunstige marktomstandigheden om 1,8 miljard euro aan verkoopverrichtingen 
uit te voeren, enerzijds om onze uitstap uit het aandeelhouderschap van de groep Total af te ronden 

 
1 De alternatieve performantie-indicatoren worden omschreven in de woordenlijst op de website van GBL: http://www.gbl.be/nl/woordenlijst  
2 De berekening per aandeel steunt op het aantal uitgegeven aandelen op 31 december 2019 (161,4 miljoen), behalve voor het nettoresultaat per aandeel, 
waarvoor volgens de IFRS het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen in aanmerking wordt genomen (157,1 miljoen in 2019)   
3 Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020 
4 Inclusief de termijnverkopen van Total-aandelen vervallen in januari 2020 

http://www.gbl.be/nl/woordenlijst
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en anderzijds om onze portefeuille verder te herschikken door aandelen van adidas en LafargeHolcim 
te verkopen. 

Al onze verkopen, uitgevoerd aan een bevredigend waarderingsniveau, leverden een globale 
meerwaarde van 850 miljoen euro1 op en deden onze financiële flexibiliteit toenemen. Zo beschikt 
GBL eind 2019 over een stevig liquiditeitsprofiel van 4,0 miljard euro. 

We hebben de opbrengsten van die verkopen opnieuw aangewend door middel van 1,7 miljard euro2 
aan investeringen onder meer in Webhelp in november 2019 (0,9 miljard euro of 4 % van onze 
netto-actiefwaarde) en in de versterking in februari 2020 van ons belang in SGS van 16,7% naar 
18,9% van het kapitaal. 

Ten slotte hebben we ons platform voor alternatieve beleggingen, Sienna Capital, verder uitgebreid. 
Eind 2019 heeft ze een netto-actiefwaarde van 1,8 miljard euro, 29,9% hoger dan een jaar geleden. 

De financiële prestatie van GBL blijft stevig, zo stijgen de cash earnings met 30,5% tot 
595 miljoen euro. Deze ontwikkeling weerspiegelt vooral de succesvolle herschikking van de 
opbrengsten van de verkoop van hoogrenderende activa in de energie- en nutssector en de gunstige 
invloed van uitzonderlijke elementen ten belope van 127 miljoen euro. Het geconsolideerde 
nettoresultaat is eind 2019 met 6,9% tot 705 miljoen euro gestegen, ondanks de negatieve impact 
van de resultaten van de groepen Imerys en Parques Reunidos3. 

We handhaven onze operationele discipline, waarbij de ratio van de operationele kosten in verhouding 
tot de netto-actiefwaarde eind 2019 op minder dan 20 basispunten uitkomt en onze operationele 
kosten voor 26% worden gedekt door de inkomsten van onze yield enhancement activiteiten. 

Onze financiële positie blijft gezond, met een netto financiële schuld van 768 miljoen euro 
(nettothesaurie van 4 miljoen euro buiten de schuld voor de vooruitbetaalde termijnverkopen op Total-
aandelen) en een Loan To Value van 3,7%. 

We zitten momenteel in een algemene context waar grote onzekerheden (voornamelijk in verband 
met het coronavirus, maar ook met de Amerikaanse verkiezingen en de Sino-Amerikaanse relaties) 
en financiële wanverhoudingen (schuldenlast van de agenten, verstoring van de activaprijzen...) 
toenemen. 

We zijn ons ervan bewust dat (i) het risico op een verslechtering van de economische vooruitzichten 
in dat klimaat groot zijn en (ii) de financiële markten in een fase van instabiliteit en toegenomen 
volatiliteit zijn terechtgekomen. Daarom streven we naar de handhaving van een evenwichtige en 
veerkrachtige portefeuille en verrichten we een voortdurende en gedisciplineerde analyse van de 
fundamentele factoren en de strategische positionering van onze portefeuille. Bovendien, in dit 
marktklimaat, stelt onze financiële flexibiliteit ons in staat om behendig te kunnen inspelen, zowel bij 
nieuwe investeringsopportuniteiten als bij het versterken van en onze portefeuille. » 

Holdingstructuur van GBL 

GBL zal op 27 maart de oproeping van haar Gewone Algemene Vergadering publiceren. Er zal ook 
een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om de statuten van de 
vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om 
het dubbel stemrecht in te voeren. 

Bovendien, GBL werd vandaag op de hoogte gebracht van het project van vereenvoudiging van de 

persbericht van Pargesa beschikbaar op de website van Pargesa4). Deze herstructurering is met name 
onderworpen aan de goedkeuring van het dubbel stemrecht op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van GBL. 
Indien het Bod succesvol is, de groepen Frère en Power Corporation of Canada, via hun 
controlevehikel Parjointco N.V.: 
- zullen van een controle in rechte naar een controle in feite van GBL overgaan vanwege het dubbel 

stemrecht; en 
- zullen ongeveer 28% bezitten van het kapitaal van GBL waaraan de eigen aandelen van GBL 

toegevoegd worden (3,2% op 31 december 2019). De toename in de free float zou de liquiditeit 
van GBL gunstig moeten beinvloeden.  

 
1 Meerwaarden zonder impact op het geconsolideerde nettoresultaat van GBL (overeenkomstig IFRS 9) en rekening houdend met de geboekte 
waardeverminderingen op de deelneming in LafargeHolcim voor de inwerkingtreding van IFRS 9 
2 Inclusief de investering in SGS voltooid in 2020 en exclusief de inkopen van eigen aandelen uitgevoerd in 2019 
3 Zie details in deel 2.3. hierna 
4 https://www.pargesa.ch/en/listed-securities/exchange-offer-offre-dechange 

https://www.pargesa.ch/en/listed-securities/exchange-offer-offre-dechange
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1. Evolutie van de portefeuille, netto-actiefwaarde en 

financiële positie 

1.1. Markante feiten van 2019 

Genoteerde investeringen 

In maart en april 2019 verrichtte GBL termijnverkopen voor 15,9 miljoen aan Total-aandelen (die 
0,60% van het kapitaal uitmaken). Die termijnverkopen werden uitgevoerd tegen een gemiddelde 
spotprijs van 50,52 euro en een gemiddelde termijnprijs van 48,37 euro per aandeel. Ze vormden op 
2 mei 2019 het voorwerp van een vooruitbetaling voor een globaal bedrag van 771 miljoen euro. De 
meerwaarde op die verkopen bedraagt 411 miljoen euro, echter zonder impact op het geconsolideerd 
nettoresultaat 2020 van GBL, overeenkomstig IFRS 9. Op de vervaldag van die termijnverkopen, 
namelijk 24 januari 2020, werd de deelneming van GBL in Total teruggebracht tot 0,01%. GBL bleef 
tot die datum dividenden op de verkochte aandelen ontvangen. 

GBL verkocht een fractie van haar deelneming in adidas, ten belope van 1,03% van het kapitaal 
(2,1 miljoen aandelen) voor een nettobedrag van 499 miljoen euro, wat een meerwaarde van 
333 miljoen euro opleverde, echter zonder impact op het geconsolideerd nettoresultaat van GBL, 
overeenkomstig IFRS 9. Als gevolg van die verkopen daalt de deelneming van GBL van 7,83% van 
het kapitaal van adidas eind 2018 naar 6,80% eind 2019, gewaardeerd op 3.951 miljoen euro.  

Tijdens het tweede kwartaal van 2019, breidde GBL haar deelneming in Umicore verder uit. Op 
31 december 2019 was de deelneming van GBL goed voor 17,99% van het kapitaal van Umicore, 
gewaardeerd op 1.922 miljoen euro. 

Tijdens het vierde kwartaal van 2019, verkocht GBL een fractie van haar deelneming in 
LafargeHolcim, ten belope van 1,72% van het kapitaal (10,6 miljoen aandelen) voor een nettobedrag 
van 499 miljoen euro, wat een meerwaarde van 106 miljoen euro opleverde, echter zonder impact op 
het geconsolideerd nettoresultaat van GBL, overeenkomstig IFRS 9. Als gevolg van die verkopen 
daalt de deelneming van GBL van 9,29% van het kapitaal van LafargeHolcim eind 2018 naar 7,57% 
eind 2019, gewaardeerd op 2.308 miljoen euro.  

Private activa 

as om over te gaan 
tot een vrijwillig openbaar bod tot aankoop vergoed in contanten op de aandelen van Parques 
Reunidos  van Piolin Comisión Nacional del Mercado de 
Valores) akkoord met het Bod van Piolin dat van start ging op 26 juli 2019 en op 6 september 2019 
succesvol werd afgesloten. Overeenkomstig hun onherroepelijke verbintenis in geval van succes van 
het Bod van Piolin -
aandelen in het Bod van Piolin in. Na afloop van het Bod van Piolin had GBL 23,34% van Parques 
Reunidos in handen, naast EQT AB en Alba (23,00% eind december 2019). De schrapping van de 
beursnotering van Parques Reunidos is effectief sinds december 2019. 

Op 2 augustus 2019 en naar aanleiding van de start van de exclusieve onderhandelingen op 
9 juli 2019, kondigde GBL aan dat zij de overeenkomst voor de overname van de Webhelp-groep 
heeft afgesloten, via een door GBL gecontroleerde overnameholding, bijgestaan door de oprichtende 
aandeelhouders, Frédéric Jousset en Olivier Duha, en het managementteam. GBL heeft 
0,9 miljard euro geïnvesteerd voor een participatie van 65% in het kapitaal van de overnameholding, 
op basis van een ondernemingswaarde van ongeveer 2,4 miljard euro voor 100,00% van de  
Webhelp-groep. De oprichtende aandeelhouders en het managementteam van Webhelp hebben een 
significant deel van hun participatie naast GBL geherinvesteerd en bezitten indirect het saldo van het 
kapitaal van de overnameholding. Frédéric Jousset en Olivier Duha behouden hun rol als Executive 
Chairmen. Het overname werd afgerond op 19 november 2019. 

Sienna Capital 

In december 2017 bracht Ergon Capital een nieuw fonds uit, Ergon Capital Partners IV  
( ), waarvan de closing plaatsvond eind maart 2019, voor een totaal aan verbintenissen van  
581 miljoen euro, wat meer is dan de vooropgestelde kapitaalophaling van 500 miljoen euro. In 2017 
ging Sienna Capital een verbintenis van 200 miljoen euro aan in dit nieuwe fonds.  
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Op 16 juli 2019 investeerde Sienna Capital 150 miljoen euro in Marcho Partners LLP, een fonds 
gebaseerd in Londen en gespecialiseerd in innovatie en technologie. 

Op 13 september 2019 verbond GBL zich ertoe om via haar dochtervennootschap Sienna Capital,  
een co-investeringstransactie te realiseren voor c.100 miljoen euro, aan de zijde van fondsen die 
verbonden zijn aan de investeringsmaatschappij Carlyle, in het kader van de overname van een 

Cepsa
gevestigd in Spanje en is een geïntegreerde wereldspeler die actief is in de hele waardeketen van olie 
en gas en in 2018 een omzet van 22,1 miljard euro liet optekenen. Tegelijkertijd nam Sienna Capital 
een verbintenis van c.50 miljoen euro in het fonds Carlyle International Energy Partners II, een in de 
energiesector gespecialiseerd beleggingsvehikel. In oktober 2019 heeft Sienna Capital 88 miljoen 
euro geïnvesteerd in verband met de transactie Cepsa. 

In het vierde kwartaal 2019, verbond Sienna Capital zich ertoe om 25 miljoen euro te investeren zowel 
in Backed 2 als in Backed Encore 1, gelanceerd door Backed, een venture capital fonds 
gespecialiseerd in de sector van de nieuwe digitale technologieën. Deze bijkomende verbintenissen 
brengen de totale verbintenis van Sienna Capital in Backed op 75 miljoen euro, waarvan 36 miljoen 
al werden opgevraagd eind 2019. 

In het vierde kwartaal 2019, verkocht Ergon Capital Looping, een toonaangevende Europese uitbater 
van recreatieparken met een regionale verankering, aan zijn managementteam, samen met Mubadala 
Capital. Deze transactie genereerde een geconsolideerde nettoverkoopsmeerwaarde van 
34 miljoen euro, deel van GBL. 

In het vierde kwartaal 2019, verkocht Ergon Capital opseo, Duitse leider in ambulante zorgverlening, 
 

Ergon Capital Management en gewijd aan de ontwikkeling van de opseo-groep. Deze transactie 
genereerde een geconsolideerde nettoverkoopsmeerwaarde van 88 miljoen euro, deel van GBL. GBL 
verbond zich toe om via haar dochtervennootschap Sienna Capital een co-investeringstransactie te 
realiseren voor 45 miljoen euro in Ergon opseo LTVF. Eind 2019, investeerde Sienna Capital  
38 miljoen euro in het kader van deze transactie. 

Financiering 

Op 6 september 2019 kondigde GBL de voltooiing aan van een aanbod door haar  
100%-dochteronderneming Eliott Capital obligaties (de 

die converteerbaar zijn in bestaande geregistreerde aandelen van  
LafargeHolcim Ltd 
hebben initieel betrekking op ongeveer 13,2 miljoen aandelen van LafargeHolcim die ongeveer 2,1% 
van het aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en ongeveer 23% van de 
aandelen van LafargeHolcim die op de datum van de plaatsing door de Emittent aangehouden 
worden. De Obligaties leveren geen interest op en hebben een vervaldatum 30 december 2022, tenzij 
ingeval van een vervroegde terugbetaling. De Obligaties werden uitgegeven aan een uitgifteprijs van 
101,00% van hun hoofdsom en zullen terugbetaald worden op hun vervaldag aan hun hoofdsom, wat 
overeenkomt met een jaarlijks brutorendement tot het einde van de looptijd van - 0,3%. De 
opbrengsten van het aanbod zijn toegewezen aan algemene bedrijfsdoeleinden van GBL. 

Inkoop van eigen aandelen 

De Raad van Bestuur van 31 oktober 2018 had de vennootschap toegestaan om eigen aandelen in 
te kopen voor 250 miljoen euro. Op grond van die machtiging heeft GBL rechtstreeks en via haar 
dochtervennootschappen 2.996.919 GBL-aandelen gekocht, die 1,86% van het uitstaande kapitaal 
vertegenwoordigen. Die eigen aandelen worden op 282 miljoen euro gewaardeerd op 
31 december 2019. Dit programma voor inkoop werd volledig uitgevoerd. 

De Raad van Bestuur van 19 september 2019 heeft een aanvullend programma voor de inkoop van 
eigen aandelen voor een bedrag van 250 miljoen euro toegestaan. Die machtiging is geldig tot 
26 april 2021. Op grond van die machtiging heeft GBL, per 31 december 2019, rechtstreeks en via 
haar dochtervennootschappen 66.272 GBL-aandelen gekocht, die 0,04% van het uitstaande kapitaal 
vertegenwoordigen en op 6 miljoen euro gewaardeerd zijn. Op 31 december 2019 was de programma 
voor inkoop ter hoogte van 2,3% uitgevoerd. 

Duurzame ontwikkeling 

Het duurzaamheidsverslag, gepresenteerd in het jaarverslag van 2019, waarvan de publicatie is 

voorzien op 27 maart 2020, zal voor het eerste keer een extra-financiële communicatie omvatten 
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overeenkomstig de GRI (Global Reporting Initiative) standaarden. Het verslag zal ook de 

methodologie van GBL voor de evaluatie van het ESG-risico en de formele dialoog met de raden van 

bestuur van alle ondernemingen in de portefeuille op het gebied van Compliance voorstellen. 

Bovendien, in overeenstemming met haar verbintenis als ondertekenaar van de UNPRI (Principes 

voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties) in 2018 zal GBL in dit verband eind maart 2020 

voor het eerst verslag uitbrengen. 

Deze ontwikkelingen zijn in overeenstemming met het verlang van GBL naar transparantie ten aanzien 

van al haar belanghebbenden. 

 

1.2. Netto-actiefwaarde 

Op 31 december 2019 bedraagt de netto-actiefwaarde van GBL 20,3 miljard euro (126,11 euro per 
aandeel), tegenover 16,2 miljard euro (100,35 euro per aandeel) eind 2018, wat een stijging van 25,7% 
(25,76 euro per aandeel) betekent. Ten opzichte van de beurskoers van 93,96 euro is er  
eind december 2019 een disagio van 25,5%, wat 1,3% hoger is dan eind 2018.  

  31 december 2019   31 december 2018 

  
% in  

kapitaal 
Beurskoers1 

(miljoen 
euro) 

 % in  
kapitaal  

Beurskoers2 
(miljoen 

euro) 

Genoteerde en private activa     18.841,6      15.311,7 

adidas  6,80 289,80 3.951,3   7,83 182,40 2.862,7 

Pernod Ricard 7,49 159,40 3.170,9   7,49 143,30 2.850,6 

SGS 16,75 2.651 3.094,5   16,60 2.210 2.484,7 

LafargeHolcim 7,57 53,70 2.308,2   9,43 35,83 2.050,9 

Umicore 17,99 43,36 1.922,3   17,69 34,86 1.519,9 

Imerys 53,99 37,68 1.617,2  53,91 41,98 1.798,9 

Webhelp 64,72   866,7   -   -  

Total 3 0,62 49,20 797,6   0,61 46,18 748,5 

GEA 8,51 29,48 452,7   8,51 22,50 345,5 

Ontex 19,98 18,75 308,5   19,98 17,90 294,5 

Parques Reunidos 23,00   235,3   21,19 10,80 184,8 

Andere     116,4      170,6 

Sienna Capital     1.785,0      1.374,4 

           

Portefeuille     20.626,6       16.686,1 

               

Eigen aandelen  490,4      199,6 

Bank- en obligatieschulden (2.601,7)      (1.069,4) 

Cash/quasi-cash/trading 1.834,1      376,5 
           

Netto-actiefwaarde (globaal)   20.349,4       16.192,7 

Netto-actiefwaarde (euro p.a.) 4 126,11      100,35 

Beurskoers (euro p.a.) 93,96      76,08 

Disagio 25,5%      24,2% 

Op 6 maart 2020 bedraagt de netto-actiefwaarde per aandeel 112,94 euro. Dat is een afname met 
10,4% tegenover eind december 2019 en een disagio van 28,7% op de beurskoers op die datum  
(80,58 euro). 

  

 
1 Slotkoers in euro, behalve voor SGS en LafargeHolcim in CHF 
2 Slotkoers in euro, behalve voor SGS in CHF 

3 Het bezettingspercentage en de waarde van de deelneming houden nog niet rekening met de termijnverkopen van Total-aandelen vervallen in 
- nomen. 

4 Op basis van 161.358.287 aandelen 
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1.3. Financiële positie 

De nettoschuld is gestegen van 693 miljoen euro op 31 december 2018 naar 768 miljoen euro op 
31 december 2019. Die stijging, waarvan het detail in de tabel hieronder beschikbaar is, houdt 
rekening met de verkopen voornamelijk van adidas, LafargeHolcim en Sienna Capital (1.362 miljoen 
euro) en de cash earnings (595 miljoen euro), die gedeeltelijk worden gecompenseerd door de 
winstuitkering (495 miljoen euro) en de investeringen voornamelijk in Webhelp, Sienna Capital, GBL 
en Umicore (1.591 miljoen euro): 

In miljoen euro  Bruto liquide 
middelen 

  Brutoschuld  Nettoschuld 

           

Situatie op 31 december 2018  376,5  (1.069,4)  (693,0) 

Cash earnings   595,3       595,3 

Winstverdeling   (495,4)       (495,4) 

Investeringen:   (1.590,5)       (1.590,5) 

     Webhelp   (866,7)       (866,7) 

     Sienna Capital   (465,1)     (465,1) 

     GBL   (230,0)     (230,0) 

     Umicore   (25,6)     (25,6) 

     Imerys   (3,0)     (3,0) 

Desinvesteringen:   2.133,0  (771,3)  1.361,7 

     adidas   499,0     499,0 

     LafargeHolcim   498,8     498,8 

     Sienna Capital   247,4     247,4 

     Andere   116,5     116,5 

     Total   771,3  (771,3)  - 

Bankschuld   11,0  (11,0)  - 

Omruilbare obligaties   751,9  (750,0)  1,9 

Andere   52,3     52,3 

Situatie op 31 december 2019   1.834,1   (2.601,7)   (767,7) 

In verhouding tot de waarde van de portefeuille bedraagt de nettoschuld per 31 december 2019 3,7%, 
en bestaat uit: 

In miljoen euro 
 

31 december 2019 
 

31 december 2018 

Institutionele obligatieleningen  (1.000,0)  (1.000,0) 

Omruilbare obligaties in LafargeHolcim aandelen  (750,0)  - 

Schuld in verband met de termijnverkopen van 
Total-aandelen  

(771,3) 
 

- 

Andere  (80,5)  (69,4) 

Brutoschuld  (2.601,7)  (1.069,4) 

Bruto liquide middelen (zonder  
eigen aandelen)  

1.834,1 
 

376,5 

(Nettoschuld) / Nettothesaurie  (767,7)  (693,0) 
 

Op 31 december 2019 bedraagt de gewogen gemiddelde looptijd van de brutoschuld 3,0 jaar (4,2 
jaar uitgezonderd schuld in verband met de termijnverkopen met voorafbetaling van Total-aandelen, 
in vergelijking met 6,1 jaar eind 2018). 

De bevestigde kredietlijnen bedragen 2.150 miljoen euro op 31 december 2019 (geen enkele lijn 
hiervan werd opgenomen) en vervallen in 2024 en 2025. 

Het liquiditeitsprofiel bedraagt 3.984 miljoen euro eind december 2019 (rekening houdend met de 
bruto liquide middelen en het bedrag van de niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen), te vergelijken 
met 2.526 miljoen euro eind december 2018. 

Die situatie omvat niet de verbintenissen van de vennootschap ten aanzien van (i) Sienna Capital, die 
466 miljoen euro bedragen eind december 2019 (528 miljoen euro op 31 december 2018) en 
(ii) schulden ten opzichte van minderheden Webhelp gewaardeerd op 475 miljoen euro eind december 
2019. 

Ten slotte, bezit GBL op 31 december 2019 5.238.989 eigen aandelen die 3,25% van het uitstaande 
kapitaal vertegenwoordigen, met een waarde van 490 miljoen euro, te vergelijken met respectievelijk 
1,64% en 200 miljoen euro op 31 december 2018.  
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2. Geconsolideerde resultaten (economische 

voorstelling)1
  

In miljoen euro 
  

31 december 2019 
  

31 december 2018 

Deel van de groep 
  

Cash 
earnings 

Mark-to-  
market  

en andere  
non-cash 

Operationele 
ondernemingen 
(geassocieerde 

of geconso-
lideerde) en 

Sienna Capital 

Eliminaties,  
meerwaarden, 

waarde-
verminderingen 
en terugnames 

Geconso-
lideerd 

  

Geconsolideerd 

    

    

Nettoresultaat van de geassocieerde en 
operationele geconsolideerde 
ondernemingen 

  - - 0,4 - 0,4   332,0 

Nettodividenden van deelnemingen   595,0 9,6 - (96,4) 508,3   350,4 

Interestopbrengsten en -kosten   15,8 (0,1) (11,7) - 4,0   (17,5) 

Andere financiële opbrengsten en 
kosten 

  20,4 (22,1) 152,3 (12,0) 138,6   29,3 

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten   (35,9) (0,7) (25,6) - (62,1)   (38,4) 

Resultaten op verkopen, waarde-
verminderingen en terugnames van niet-
courante activa  

- - 115,6 - 115,6 

 

3,6 

Belastingen  (0,1) - (0,1) - (0,2)  (0,5) 

Geconsolideerd IFRS-nettoresultaat 
2019  

595,3 (13,2) 230,9 (108,3) 704,7 
 

  

Geconsolideerd IFRS-nettoresultaat 
2018  

456,1 3,3 319,0 (119,5)   
 

658,9 

 

Het geconsolideerde nettoresultaat, deel van de groep, bedraagt 705 miljoen euro op  
31 december 2019, tegenover 659 miljoen euro op 31 december 2018. 

Dat resultaat wordt vooral beïnvloed door: 
• de nettodividenden van de deelnemingen voor 508 miljoen euro; 
• de bijdrage van Sienna Capital (271 miljoen euro); 
• de bijdrage van operationele ondernemingen (Imerys voor 66 miljoen euro, Webhelp voor 

- 20 miljoen euro en Parques Reunidos voor - 86 miljoen euro). 

 

2.1. Cash earnings (595 miljoen euro tegenover 456 miljoen euro) 

In miljoen euro 31 december 2019   31 december 2018 

Nettodividenden van deelnemingen 595,0   452,0 

Interestopbrengsten en -kosten 15,8   24,2 

     Interesten Sienna Capital 11,9  39,6 

     Andere interestopbrensten en -kosten 3,9  (15,4) 

Andere financiële opbrengsten en kosten 20,4  13,3 

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (35,9)  (32,0) 

Resultaten op verkopen, waardeverminderingen en  
terugnames van niet-courante activa 

-  (1,1) 

Belastingen (0,1)  (0,3) 

Totaal 595,3  456,1 

 
De nettodividenden van de deelnemingen ontvangen op 31 december 2019 werden positief 
beïnvloed door terugbetalingen door de Franse belastingsautoriteiten in verband met bronheffingen 
die op ENGIE en Total-dividenden in de jaren 2013-2016 werden toegepast (107 miljoen euro).  
  

 
1 Deloitte bevestigt dat zijn controlewerkzaamheden m.b.t. de controle van de geconsolideerde financiële staten van GBL en haar dochterondernemingen 
(samen de « groep »), opgesteld in overeenstemming met de internationale normen voor financiële rapportering zoals aanvaard binnen de Europese 
Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, ten gronde werden afgerond. Deloitte bevestigt dat de 
financiële informatie in dit persbericht geen commentaar vereist van zijn kant en consistent is met de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Het 
volledige controleverslag over de geconsolideerde jaarrekening zal worden opgenomen in het Jaarverslag 2019.  
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In miljoen euro 31 december 2019  31 december 2018 

LafargeHolcim 110,7  97,1 

Imerys 92,1  88,9 

SGS 87,2  82,2 

Pernod Ricard 62,1  47,0 

adidas 42,8  34,7 

Umicore 34,3  30,2 

Total 26,7  34,7 

GEA 13,1  10,0 

Ontex 6,7  9,9 

Parques Reunidos 4,2  4,2 

Sienna Capital -  8,8 

Terugbetalingen in verband met bronheffingen 107,4  - 

Andere 7,7  4,3 

Totaal 595,0   452,0 

 

LafargeHolcim keerde voor het boekjaar 2018 een dividend van 2,00 CHF per aandeel uit (tegenover 
2,00 CHF per aandeel vorig jaar), waarbij de aandeelhouders konden kiezen tussen een uitkering in 
contanten of in aandelen, wat neerkomt op een bijdrage van 111 miljoen euro op 31 december 2019. 

Imerys keurde in het tweede kwartaal van 2019 een jaarlijks dividend van 2,15 euro per aandeel goed 
(tegenover 2,075 euro per aandeel in 2018), wat overeenstemt met een totale ontvangst van 
92 miljoen euro voor GBL. 

SGS keerde een jaarlijks dividend van 78,00 CHF per aandeel uit (tegenover 75,00 CHF per aandeel 
in 2018), wat overeenstemt met een bijdrage van 87 miljoen euro in 2019. 

Pernod Ricard besliste in het tweede kwartaal van 2019 tot een dividendvoorschot van 1,18 euro per 
aandeel (tegenover 1,01 euro per aandeel vorig jaar), en betaalde in de loop van het vierde kwartaal 
het saldo (1,94 euro per aandeel tegenvoer 1,35 euro in 2018), wat neerkomt op een totaal bedrag 
van 62 miljoen euro voor GBL in 2019. 

adidas keerde in het tweede kwartaal van 2019 een dividend van 3,35 euro per aandeel uit (tegenover 
2,60 euro per aandeel in 2018), wat neerkomt op 43 miljoen euro op 31 december 2019. 

Tijdens het tweede kwartaal 2019 keurde Umicore het saldo van zijn dividend over 2018 goed, 
namelijk 0,40 euro per aandeel (0,375 euro per aandeel in 2018) en stortte in het derde kwartaal een 
voorschotdividend van 0,375 euro per aandeel (0,35 euro per aandeel in 2018). De bijdrage van 
Umicore per 31 december 2019 bedraagt 34 miljoen euro. 

Total keurde voor het boekjaar 2018 een dividend goed van 2,56 euro per aandeel en heeft in 2019 
het laatste trimestrieel voorschotdividend, het saldo van het dividend voor 2018 en het eerste 
voorschotdividend voor het boekjaar 2019, hetzij respectievelijk 0,64 euro, 0,64 euro en 0,66 euro per 
aandeel, uitgekeerd. Total draagt zo 27 miljoen euro bij tot het resultaat op 31 december 2019.  

GEA keerde in het tweede kwartaal van 2019 een dividend van 0,85 euro per aandeel uit (0,85 euro 
per aandeel in 2018), wat neerkomt op 13 miljoen euro op 31 december 2019. 
 
Ontex keerde in het eerste halfjaar van 2019 een dividend uit van 0,41 euro per aandeel voor boekjaar 
2018 (tegenover 0,60 euro per aandeel vorig jaar), wat overeenstemt met een bedrag van 
7 miljoen euro voor GBL. 
 
Parques Reunidos keurde in het eerste kwartaal 2019 een dividend van 0,2477 euro per aandeel 
goed (evenveel als in 2018), wat een bijdrage van 4 miljoen euro voor 2019 inhoudt. 

In 2019, werden terugbetalingen voor 107 miljoen euro uitgevoerd door de Franse 
belastingsautoriteiten in verband met bronheffingen die op ENGIE en Total-dividenden in de jaren 
2013-2016 werden toegepast. 
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De netto-interestopbrengsten (16 miljoen euro) omvatten hoofdzakelijk (i) de moratoriuminteresten 
in verband met de bronheffingen die op ENGIE en Total-dividenden verkeerd werden toegepast 
(19 miljoen euro tegenover 0 miljoen euro in 2018), (ii) interestopbrengsten op  
Sienna Capital (12 miljoen euro tegenover 40 miljoen euro in 2018) en (iii) interestlasten op de in 2017 
en 2018 uitgegeven institutionele obligatieleningen (- 17 miljoen euro tegenover - 12 miljoen euro in 
2018). Bovendien, in 2018, omvatten netto-interestkosten interestlasten op GBL-aandelen 
converteerbare obligaties die in oktober 2018 vervallen zijn (0 miljoen euro in 2019 tegenover 
- 2 miljoen euro vorig jaar). 

De andere financiële opbrengsten en kosten (20 miljoen euro) bestaan hoofdzakelijk uit de 
ontvangen dividenden op de eigen aandelen voor 11 miljoen euro (9 miljoen euro in 2018), resultaten 
uit yield enhancement voor 9 miljoen euro (11 miljoen euro in 2018) en wisselkoerswinsten voor 
6 miljoen euro (-1 miljoen euro in 2018). 

De andere bedrijfsopbrengsten en -kosten bedragen eind december 2019 - 36 miljoen euro uit en 
stijgen ten opzichte van 2018. 

De resultaten op overdrachten, waardeverminderingen en terugnames van niet-courante activa 
hielden in 2018 verband met de kosten van de vervroegde conversies van de in GBL-aandelen 
converteerbare obligaties waarvoor de betaling in contanten plaatsvond (0 miljoen euro in 2019 
tegenover - 1 miljoen euro in 2018). 

 

2.2. Mark-to-market en andere non-cash 
(- 13 miljoen euro tegenover 3 miljoen euro) 

In miljoen euro 31 december 2019   31 december 2018 

Nettodividenden van deelnemingen 9,6  0,3 

Interestopbrengsten en -kosten (0,1)  (2,0) 

Andere financiële opbrengsten en kosten (22,1)  (0,0) 

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (0,7)  4,7 

Resultaten op verkopen, waardeverminderingen en  
terugnames van niet-courante activa 

- 
 

0,3 

Totaal (13,2)  3,3 

 
De nettodividenden van deelnemingen omvatten uitsluitend de voorziening van het tweede 
trimestrieel voorschotdividend nog te ontvangen van Total, aangekondigd eind 2019 maar onthecht 

begin 2020. 

De interestopbrengsten en -kosten omvatten in 2018 de impact van de waardering tegen 
geamortiseerde kostprijs van de in GBL-aandelen converteerbare obligaties die in oktober 2018 
vervallen zijn (0 miljoen euro in 2019, tegenover - 2 miljoen euro vorig jaar). 

De andere financiële opbrengsten en kosten omvatten hoofdzakelijk de waardering tegen 
marktwaarde van de tradingportefeuille en afgeleide instrumenten (4 miljoen euro tegenover 
- 14 miljoen euro in 2018) en de niet-gerealiseerde wisselkoersverschillen (6 miljoen euro tegenover 
- 7 miljoen euro het jaar ervoor). 

Deze post omvat alsook de waardering tegen marktwaarde van de afgeleide component van de 
omruilbare obligaties in LafargeHolcim-aandelen (- 32 miljoen euro, tegen 0 miljoen euro in 2018). Dat 
niet-monetaire verlies weerspiegelt het verloop van de waarde van de aankoopopties op 
onderliggende effecten die impliciet vervat zitten in de omruilbare obligaties in LafargeHolcim-
aandelen die in september 2019 werden uitgegeven, voornamelijk toe te schrijven aan de evolutie van 
de beurskoers van het LafargeHolcim-aandeel. Het resultaat per 31 december 2019 illustreert de 
boekhoudkundige asymmetrie en volatiliteit van de periodieke resultaten, die zullen blijven bestaan 
gedurende de hele levensduur van de omruilbare obligaties. 

Overigens omvatten in 2018 de andere financiële opbrengsten en kosten de waardering tegen 
marktwaarde van de derivatencomponent verbonden aan de in GBL-aandelen converteerbare 
obligaties die in oktober 2018 vervallen zijn (0 miljoen euro in 2019, tegenover 21 miljoen euro vorig 
boekjaar). 
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2.3. Operationele ondernemingen (geassocieerde of 
geconsolideerde) en Sienna Capital (231 miljoen euro 
tegenover 319 miljoen euro)  

In miljoen euro 31 december 2019   31 december 2018 

Nettoresultaat van de geassocieerde en geconsolideerde 
operationele ondernemingen 

0,4 
 

332,0 

Interestopbrengsten en -kosten (11,7)  (39,7) 

Andere financiële opbrengsten en kosten 152,3  33,6 

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (25,6)  (11,1) 

Resultaten op verkopen, waardeverminderingen en 
terugnames van niet-courante activa 

115,6 
 

4,4 

Belastingen (0,1)  (0,2) 

Totaal 230,9  319,0 

 

Het nettoresultaat van de geassocieerde en geconsolideerde operationele ondernemingen 
bedraagt 0 miljoen euro tegenover 332 miljoen euro in 2018:  

In miljoen euro 31 december 2019   31 december 2018 

Imerys 65,9  302,3 

Webhelp (19,6)  - 

Parques Reunidos (85,8)  (0,5) 

Sienna Capital 40,0  30,2 

     Kartesia 31,1  21,5 

     Backed 4,3  6,3 

     Operationele dochterondernemingen van ECP III 3,5  4,1 

     ECP IV 3,3  - 

     Mérieux Participations 2 2,7  0,5 

     ECP I & II (4,8)  (2,2) 

Totaal 0,4  332,0 

 

Imerys (66 miljoen euro tegenover 302 miljoen euro) 

Het courante nettoresultaat daalt met 22,4% tot 227 miljoen euro op 31 december 2019 
(357 miljoen euro op 31 december 2018). Het courante bedrijfsresultaat bedraagt 439 miljoen euro 
(562 miljoen euro op 31 december 2018). Het nettoresultaat, deel van de groep, bedraagt 
121 miljoen euro op 31 december 2019 (560 miljoen euro op 31 december 2018). 

De bijdrage van Imerys aan het resultaat van GBL bedraagt 66 miljoen euro in 2019 (302 miljoen euro 
in 2018). Dat weerspiegelt de schommeling van het nettoresultaat, deel van de groep, en de 
consolidatie van Imerys voor 54,4% in 2019 (54,0% in 2018).  

Het persbericht over de resultaten van Imerys op 31 december 2019 kan worden geraadpleegd op 
de website www.imerys.com. 

Parques Reunidos (- 86 miljoen euro tegenover - 1 miljoen euro) 

Op 31 december 2019 bedraagt de bijdrage van Parques Reunidos - 86 miljoen euro, op de basis 
van: 

- een verlies van - 352 miljoen euro voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 
en rekening houdend met een integratie-percentage van 21,20% voor de drie eerste 
kwartalen en een integratie-percentage van 23,34% of 23,00% voor het vierde kwartaal 
naargelang de evolutie in de indirecte deelnemingen tussen de datum van voltooiing van het 
Bod van Piolin en 31 december 2019. 
Het nettoresultaat van de periode werd namelijk beïnvloed door aanzienlijke 
waardeverminderingen geboekt door Parques Reunidos in 2019 (- 319 miljoen euro). 

- het belang van GBL in het resultaat van Piolin voor de periode van 6 september 2019 to 

31 december 2019, aan een integratie-percentage van 27,00%. Het verlies geleden door 
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Piolin voor deze periode is hoofdzakelijk relatief aan transactiekosten in verband met het 

Bod van Piolin. 

Op 31 december 2018 bedroeg de bijdrage van Parques Reunidos - 1 miljoen euro, op de basis van 
een resultaat van - 2 miljoen euro voor de period van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 en rekening 
houdend met het integratie-percentage van 21,19%. 

Webhelp (- 20 miljoen euro) 

Ten gevolge van de overname van Webhelp in het vierde kwartaal van 2019, heeft GBL een bijdrage 
van - 20 miljoen euro opgenomen op deze deelneming, op basis van een integratie-percentage van 
64,45%. 

Deze bijdrage vertegenwoordigt hoofdzakelijk het deel van GBL in de transactiekosten in verband 
met de overname. 

Sienna Capital (40 miljoen euro tegenover 30 miljoen euro) 

De bijdrage van Sienna Capital tot het resultaat van GBL op 31 december 2019 bedraagt 
40 miljoen euro, tegenover 30 miljoen euro het jaar ervoor. Dat resultaat omvat met name de bijdrage 
van Kartesia (31 miljoen euro in 2019 tegenover 22 miljoen euro in 2018), de bijdrage van Backed 
(4 miljoen euro in 2019 tegenover 6 miljoen euro in 2018), de resultaten van de operationele 
dochterondernemingen van ECP III (4 miljoen euro in 2019 tegenover 4 miljoen euro in 2018), de 
bijdrage van het nieuwe fonds ECP IV (3 miljoen euro in 2019 tegenover 0 miljoen euro in 2018), de 
bijdrage van Mérieux Participations 2 (3 miljoen euro in 2019 tegenover 1 miljoen euro in 2018) en de 
resultaten van ECP I & II (- 5 miljoen euro in 2019 tegenover - 2 miljoen in 2018). 
 
De andere financiële opbrengen en kosten omvatten, bij toepassing van de norm IFRS 9, de 
verandering in reële waarde van de fondsen van Sienna Capital, die niet geconsolideerd zijn of waarop 
geen vermogensmutatie werd toegepast, voor een totaal bedrag van 152 miljoen euro (34 miljoen 
euro in 2018). Dit bedrag omvat hoofdzakelijk de schommelingen in de reële waarde van PrimeStone 
(54 miljoen euro), Upfield (50 miljoen euro), de Sagard fondsen (20 miljoen euro) en 
BDT Capital Partners II (16 miljoen euro). 

De resultaten op verkopen, waardeverminderingen en terugnames van niet-courante activa 
omvatten hoofdzakelijk de nettomeerwaarde op de verkoop door ECP III van opseo (88 miljoen euro) 

en Looping (34 miljoen euro). 

 

2.4. Eliminaties, meerwaarden, waardeverminderingen en 
terugnames 
(- 108 miljoen euro tegenover - 120 miljoen euro) 

In miljoen euro 31 december 2019   31 december 2018 

Eliminaties van dividenden (Imerys, Parques Reunidos, 
Sienna Capital) 

(96,4) 
 

(101,9) 

Andere financiële opbrengsten en kosten (GBL, overige) (12,0)  (17,6) 

Totaal (108,3)  (119,5) 

 
De nettodividenden van de operationele deelnemingen (geassocieerde of geconsolideerde) zijn 
geëlimineerd en hebben op 31 december 2019 betrekking op Imerys en Parques Reunidos 
(- 96 miljoen euro). Op 31 december 2018 had deze sectie betrekking op de eliminaties van 
dividenden afkomstig van Imerys, Parques Reunidos en Sienna Capital (- 102 miljoen euro). 

De andere financiële opbrengsten en kosten omvatten vooral de eliminatie van het dividend op 
eigen aandelen ten belope van - 11 miljoen euro (- 9 miljoen euro in 2018). Overigens omvat in 2018 
deze post -to-market en andere non-

-aandelen converteerbare obligaties die vervroegd werden 
geconverteerd door levering van effecten (0 miljoen euro in 2019 tegenover - 8 miljoen euro in 2018).   



   
 

   
Persbericht van 11 maart 2020 Pagina 12 / 14 Voor meer informatie: www.gbl.be 

 

3. Geconsolideerde resultaten (IFRS-voorstelling) 

De volgende tabel geeft de uitsplitsing van de IFRS-voorstelling van de resultatenrekening van GBL 
volgens vier segmenten: 

 Holding: omvat de moedermaatschappij GBL en haar dochterondernemingen, met als 
voornaamste doel het beheer van deelnemingen, en de niet-geconsolideerde of geassocieerde 
operationele vennootschappen; 

 Imerys: omvat de groep Imerys, een aan Euronext Parijs genoteerde Franse groep, die een 
toonaangevende positie bekleedt in elk van haar twee bedrijfstakken: Performante Mineralen en 
Hoge Temperatuur Oplossingen en Materialen ; 

 Webhelp: omvat de groep Webhelp, een Franse niet-genoteerde groep, specialist op het gebied 
van klantenervaring en business process outsourcing ; 

 Sienna Capital: omvat enerzijds, onder de investeringsactiviteiten, de vennootschappen  
Sienna Capital, ECP, ECP II, ECP III, ECP IV, Sagard, Sagard II en Sagard 3, PrimeStone, 
Backed 1, Backed 2, Backed Encore 1, BDT Capital Partners Fund II, Kartesia, 
KKR Sigma Co-Invest II, Mérieux Participations I en 2, Marcho Partners,  Ergon opseo Long 
Term Value Fund, Matador Coinvestment, StreetTeam Software en  Carlyle International Energy 
Partners II, en anderzijds, onder de geconsolideerde operationele activiteiten, de operationele 
dochterondernemingen van ECP III (subgroepen Sausalitos, Looping, Keesing, opseo, svt, 
Vanreusel, Indo...). 

  
 

31 december 2019 
 

31 december 
2018 

In miljoen euro  Holding Imerys Webhelp 
Sienna 
Capital 

Geconso- 
lideerd 

 Geconso- 
lideerd 

Deel in het nettoresultaat van de 
geassocieerde deelnemingen 

 (85,8) - - 36,5 (49,3)  25,6 

Nettodividenden van de deelnemingen  508,3 - - - 508,3  350,4 

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten  
i.v.m. investeringsactiviteiten 

  (36,6) - - (26,0) (62,5)   (39,1) 

Resultaten op verkopen, waarde-
verminderingen en terugnames van niet-
courante activa i.v.m. investeringsactiviteiten 

  - - - 128,6 128,6   4,2 

Financiële opbrengsten en kosten van 
investeringsactiviteiten 

  2,1 - - 141,1 143,2   11,8 

Resultaten van investeringsactiviteiten - 
voortgezette activiteiten 

  388,0 - - 280,3 668,3   352,9 

Omzet   - 4.354,5 - 683,4 5.037,9   5.201,3 

Grondstoffen en verbruiksstoffen   - (1.488,0) - (241,5) (1.729,5)   (1.715,7) 

Personeelskosten   - (947,3) 2,8 (218,6) (1.163,1)   (1.201,5) 

Afschrijvingen van materiële en immateriële 
vaste activa 

  - (357,0) (4,3) (71,3) (432,6)   (313,3) 

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten  
i.v.m. operationele activiteiten 

  - (1.281,3) (38,1) (93,9) (1.413,3)   (1.802,0) 

Resultaten op verkopen, waarde-
verminderingen en terugnames van niet-
courante activa i.v.m. operationele 
activiteiten 

  - (51,4) - 0,3 (51,1)   (215,2) 

Financiële opbrengsten en -kosten van 
operationele activiteiten  

- (44,7) - (37,9) (82,6) 
 

(95,7) 

Resultaat van de geconsolideerde 
operationele activiteiten - voortgezette 
activiteiten 

 

- 184,8 (39,6) 20,5 165,7 

 

(142,1) 

Belastingen op het resultaat   (0,1) (65,5) 9,2 (8,8) (65,1)   (94,7) 

Opbrengsten uit voortgezette activiteiten 
 

387,9 119,4 (30,4) 292,1 768,9   116,1 

Resultaat van de geconsolideerde 
operationele activiteiten - stopgezette 
activiteiten 

 

- - - - -   788,0 

Geconsolideerd resultaat over de periode  387,9 119,4 (30,4) 292,1 768,9  904,1 

Toerekenbaar aan de groep  387,9 65,9 (19,6) 270,5 704,7  658,9 

Toerekenbaar aan deelnemingen die geen 
controle geven 

  

- 53,4 (10,8) 21,6 64,2 
 

245,2 
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In euro per aandeel 31 december 2019 
 

31 december 2018 

Geconsolideerd resultaat over de periode per aandeel          

          Basis - voortgezette activiteiten     4,48  1,48 

          Basis - stopgezette activiteiten     -  2,70 

          Basis     4,48  4,18 

          Verwaterd - voortgezette activiteiten     4,48  1,44 

          Verwaterd - stopgezette activiteiten     -  2,70 

          Verwaterd     4,48  4,14 

 

4. Dividendvoorstel  

De Raad van Bestuur zal aan de Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020 voorstellen om 
voor het boekjaar 2019 een brutodividend van 3,15 euro per aandeel goed te keuren, wat 2,6% meer 
is dan het bedrag van 3,07 euro dat voor het boekjaar 2018 werd uitgekeerd. Op deze basis, levert 
het dividendrendement 3,4% op grond van de beurskoers van het GBL-aandeel eind 2019. Coupon 
nr. 22 zal op 5 mei 2020 worden onthecht en vanaf 7 mei 2020 worden uitbetaald. 

 

5. Gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar 

SGS 

Op 4 februari 2020, nam GBL voor 374 miljoen euro deel aan de private plaatsing van SGS-aandelen 
door de familie von Finck aan tegen een prijs van 2.425 CHF per aandeel. Het belang van GBL is 
toegenomen van 16,75% van het kapitaal van SGS eind 2019 naar 18,93% na deze investering en 
was gewaardeerd op 3.242 miljoen euro op 6 maart 2020. 

Sienna Capital 

In maart 2020, verbond Sienna Capital zich ertoe om 150 miljoen euro te investeren in het nieuwe 
fonds van Sagard, Sagard 4. 

In maart 2020, voltooide Sagard 2 de verkoop van Ceva Santé Animale  het 
aandeelhouder was sinds 2010. Met een omzet van 1,2 miljard euro in 2019, is Ceva in slechts enkele 
jaren tijd één van de wereldleiders op gebied van diergezondheid, profiteerden van een duurzame 
organische groei en een ambitieuze externe groeistrategie. Sienna Capitaal heeft geherinvesteerd in 
de groep door middel van Sagard 3 en Sagard 4 die een belangrijk aandeel behouden in de nieuwe 
financieringsronde. 

 

6. Vooruitzichten voor het boekjaar 2020 

De fundamentele doelstellingen van GBL blijven onveranderd: de aandeelhouders verder een totaal 
rendement bieden dat hoger is dan de referentie-index Stoxx Europe 50, via een stijging van de 
beurskoers en een duurzame dividendgroei op lange termijn, met behoud van een stevige 
balansstructuur. GBL is ervan overtuigd dat haar activiteitenmodel, waarin een lange 
beleggingshorizon wordt gecombineerd met een actieve invloed en samenwerking in de Raden van 
Bestuur van haar portefeuillemaatschappijen, doorheen de economische cycli overeind blijft en dat 
haar portefeuille vandaag voldoende is gediversifieerd, zowel sectoraal als geografisch.  

Als er zich geen belangrijke gebeurtenissen voordoen, verwacht GBL een dividend 2020 uit te keren 
dat minstens gelijk is aan het voorgestelde dividend voor het boekjaar 2019. 

Algemeen genomen houden de geconsolideerde resultaten van GBL rekening met de evolutie van de 
nettobijdragen van de (geassocieerde en geconsolideerde) operationele ondernemingen, die op hun 
beurt afhankelijk zijn van de conjunctuur.  
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7. Financiële kalender en andere gereglementeerde 

informatie 

Publicatie van het jaarverslag (FR / NL) 27 maart 2020 

Gewone Algemene Vergadering 28 april 2020 

Buitengewone Algemene Vergadering 28 april 2020 

Datum waarop de coupon wordt onthecht 5 mei 2020 

Resultaten per 31 maart 2020 6 mei 2020 

Betaaldatum van het dividend 7 mei 2020 

Online publicatie van het verslag over de betalingen aan de overheid 29 mei 2020 

Halfjaarresultaten 2020 30 juli 2020 na 19h 

Resultaten per 30 september 2020 4 november 2020 

 

Sommige van de hierboven vermelde data zijn afhankelijk van de agenda van de vergaderingen van 
de Raad van Bestuur en kunnen dus worden gewijzigd. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Xavier Likin     Sophie Gallaire 
Financieel Directeur    Verantwoordelijke Investor Relations 

Tel.: +32 2 289 17 72    Tel.: +32 2 289 17 70 

xlikin@gbl.be     sgallaire@gbl.be 

 

 

Over Groep Brussel Lambert 

GBL

van meer dan zestig jaar, een netto-actiefwaarde van 20 miljard euro en een beurswaarde van  

15 miljard euro per einde december 2019. GBL is een toonaangevende investeerder in Europa, gericht 

op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en ondersteunende familiale 

aandeelhoudersbasis. GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit aan te houden, 

bestaande uit ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve 

professionele belegger kan bijdragen tot waardecreatie. GBL beoogt haar aandeelhouders een 

aantrekkelijk rendement te bieden door een duurzaam dividend te combineren met een toename van 

de netto-actiefwaarde. 

GBL is genoteerd aan Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt 

deel uit van de BEL20-index. 

 


