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15 april 2020 – 14.00 uur 
Persbericht - Gereglementeerde informatie 

Wijziging van de modaliteiten van organisatie van de 
Algemene Vergaderingen als gevolg van Covid-19 

 

 

Gelet op de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de Covid-19 pandemie, is de prioriteit van 
Groep Brussel Lambert ("GBL") het behoud van de gezondheid en de veiligheid van haar aandeelhouders, 
medewerkers en partners. Daartoe werd, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende 
diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, 
besloten de modaliteiten van organisatie van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 
dinsdag 28 april 2020 (de "Algemene Vergaderingen") te wijzigen. 

Stemmen op afstand 

De nieuwe modaliteiten staan vermeld in de bijgewerkte oproeping die beschikbaar is op het volgende 
adres : https://www.gbl.be/nl/general-meeting. 

De Algemene Vergaderingen zullen worden gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de 
aandeelhouders, maar zullen live worden uitgezonden op de website van GBL in audioformaat (webcast) 
ter attentie van de aandeelhouders. Deze uitzending laat niet toe tot rechtstreeks stemmen. De 
aandeelhouders zullen dus alleen op afstand kunnen stemmen vóór de Algemene Vergaderingen, per 
brief of door een volmacht te geven aan GBL (of aan een persoon die door de Raad van Bestuur wordt 
aangewezen). 

De formulieren voor de stemming op afstand en de volmacht zijn beschikbaar op het volgende adres: 
https://www.gbl.be/nl/general-meeting. Er zijn geen wijzigingen in de agendapunten en de voorgestelde 
besluiten. 

Voor aandeelhouders die een geldig ingevulde volmacht met steminstructies ten behoeve van een derde 
hebben gestuurd, wordt rekening gehouden met de in die volmacht uitgedrukte stemmen of onthoudingen, 
zonder dat de volmachtdrager aanwezig hoeft te zijn of de aandeelhouder een aanvullend formulier moet 
invullen. Evenzeer voor aandeelhouders die een geldig ingevuld formulier voor stemming op afstand 
hebben opgestuurd, wordt rekening gehouden met de in dit formulier uitgedrukte stemmen of 
onthoudingen en hoeft de aandeelhouder geen verdere stappen te ondernemen. 

Voor aandeelhouders die op de datum van dit persbericht nog geen formulier voor stemming op afstand 
of volmachtformulier hebben opgestuurd, vragen wij hen alleen de bijgewerkte formulieren te gebruiken 
die beschikbaar zijn op bovenvermeld adres. 

De aandeelhouders hebben uiteraard nog steeds het recht om vragen te stellen, maar enkel schriftelijk 
voorafgaand aan de Algemene Vergaderingen, per gewone post of per e-mail. Deze vragen zullen 
mondeling worden beantwoord tijdens de Algemene Vergaderingen, die zullen worden uitgezonden zoals 
hierboven aangegeven. Het zal niet mogelijk zijn om vragen te stellen tijdens de webcast. 

Volmachtformulieren, formulieren voor stemming op afstand en vragen met betrekking tot de 
agendapunten moeten GBL uiterlijk op vrijdag 24 april 2020 bereiken. 
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Praktische modaliteiten van de webcast 

Zoals hierboven aangegeven, zullen de aandeelhouders de Algemene Vergaderingen online kunnen 
volgen via een webcast. Alle praktische informatie om toegang te krijgen tot deze webcast is beschikbaar 
op de website van GBL via de volgende link: https://www.gbl.be/nl/AGM.  

Om u een link naar de webcast te kunnen sturen, om de webcast op de juiste manier te beveiligen en om 
een beeld te krijgen van de aanwezigen, vraagt GBL aan haar aandeelhouders hun naam en hun e-
mailadres door te geven. De gevraagde informatie vormen "persoonsgegevens" die op de aandeelhouders 
betrekking hebben en zullen door GBL, als verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt. GBL beroept 
zich hiervoor op haar rechtmatig belang om de bovenstaande webcast te beheren en te beveiligen en zal 
de persoonsgegevens van de aandeelhouders slechts bewaren tot de volgende Algemene Vergadering. 
GBL zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar Algemeen Privacybeleid, dat 
online beschikbaar is via volgende link: https://www.gbl.be/nl/algemeen-privacybeleid. Dit Algemeen 
Privacybeleid bevat belangrijke bijkomende informatie over de verwerking van de persoonsgegevens door 
GBL in deze context, met inbegrip van uitleg over uw rechten (met name het recht op toegang tot en 
rectificatie van uw persoonsgegevens alsook, in bepaalde gevallen, het recht op vergetelheid, het recht 
op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens en het recht om zich 
te verzetten tegen de verwerking) en de verplichtingen van GBL in dit verband.  

Deze webcast mag niet opgevat worden als een aanbod, uitnodiging of verzoek, noch als een advies of 
aanbeveling om GBL-effecten te kopen, in te schrijven, uit te geven of te verkopen. 

 

 

 

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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