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27 maart 2020 – na 17.45 uur 
Persbericht - Gereglementeerde informatie 

Oproeping van de Buitengewone en Gewone 
Algemene Vergaderingen van 28 april 2020 

 

 

Groep Brussel Lambert roept de aandeelhouders op voor haar Buitengewone en Gewone Algemene 
Vergaderingen (de “Vergaderingen”) die respectievelijk om 14 uur en om 15 uur, op 28 april 2020 zullen 
plaatsvinden op de zetel (Auditorium Jacques Thierry, verdieping - 1), Marnixlaan 24 te 1000 Brussel. 

Gelieve deze link te raadplegen voor meer informatie over de agenda’s, de toelatingsvoorwaarden en de 
stemmogelijkheden van deze Vergederingen. 

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het Coronavirus zou het houden van Vergaderingen 
als voorzorgsmaatregel kunnen worden beperkt door de besluiten van de overheid of om 
veiligheidsredenen. De aandeelhouders worden nu reeds uitgenodigd om in de mate van het mogelijke 
deel te nemen aan de Vergaderingen door middel van een stemming op afstand of bij volmacht die wordt 
gegeven aan het bedrijf, volgens de procedures voor deelname aan de Vergaderingen die onderaan de 
oproeping worden beschreven. De vennootschap volgt de situatie nauwkeurig op en zal haar 
aandeelhouders informeren, via een persbericht en op haar website, van bijkomende maatregen die nodig 
zouden blijken in verband met de deelname aan de Vergaderingen. 

Het voorwerp van de Buitengewone Algemene Vergadering is onder andere het hernieuwen van de 
machtiging tot inkoop van eigen aandelen en de machtiging voor het toegestane kapitaal. 

Zij heeft evenzeer tot voorwerp om de statuten te wijzigen in navolging van het nieuw Belgisch Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen (“WVV”). De belangrijkste wijziging die in dit verband wordt 
voorgesteld betreft de invoering van het dubbel stemrecht. Er wordt voorgesteld om een dubbel stemrecht 
toe te kennen aan de aandelen op naam die voor ten minste twee jaar onafgebroken op naam van dezelfde 
aandeelhouder zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. De termijn van twee jaar begint 
te lopen op de datum waarop de aandelen in dit register worden ingeschreven, zelfs indien de statutaire 
bepaling nog niet bestond op het moment van de inschrijving van de aandelen. Ieder aandeel dat wordt 
omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of waarvan de eigendom wordt overgedragen (behoudens 
enkele uitzonderingen) zal het dubbel stemrecht verliezen vanaf de omzetting in een gedematerialiseerd 
aandeel of de inschrijving van de overdracht. De andere voorgestelde wijzigingen aan de statuten dienen 
om de statuten in het algemeen in overeenstemming te brengen met het WVV en om ze te moderniseren. 
Het ontwerp van nieuwe statuten is beschikbaar op de website van de vennootschap (https://www.gbl.be)  
(rubriek “Investeerders” / subrubriek “Algemene Vergadering”). Een vergelijkende versie van de statuten 
met vermelding van elke wijziging is eveneens beschikbaar op de website. De vennootschap stelt niet voor 
om haar bestuursstructuur te wijzigen. 

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 

Groep Brussel Lambert (« GBL ») is een gerenommeerde investeringsholding met een beursnotering van 
meer dan zestig jaar, een netto-actiefwaarde van 20 miljard euro en een beurswaarde van 15 miljard euro 
per december einde 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. 
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