
Building leading companies  
through long-term engaged  
and responsible ownership



Agenda

Inleiding 

1. GBL: een betrokken belegger 

2. Onze portefeuille: veerkracht en overtreffende prestatie 

3. Stevige financiële prestaties in 2019 

4. Onze strategie op middellange termijn 

Antwoorden op vooraf gestelde vragen

3 

7 

15 

23 

28 

31

2



INLEIDING



4

2019,   
recordjaar voor GBL 1. De netto-actiefwaarde steeg met +25,7% en 

bereikte € 20,3 Mld, het hoogste niveau van 
het afgelopen decennium

2. Grootschalige activarotatie inclusief
€ 2,1 Mld aan verkopen

3. Stevige operationele prestaties en een 
kwalitatief hoogstaand risico- en 
liquiditeitsprofiel van onze portefeuille

4. Dynamisch en duurzaam beheer van onze 
activa als verantwoorde en betrokken 
belegger

5. Onze financiële flexibiliteit, een belangrijke 
troef in de huidige marktomgeving, een 
ondersteuning in de uitvoering van onze 
strategie



Covid-19

Responsen  
van GBL

1. Crisismanagement 

2. Financiële draagkracht 

3. Solidariteitsmaatregelen 

4. Inzet van onze portefeuille
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Covid-19

Responsen van onze 
ondernemingen in 

portefeuille 
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1. Bescherming van de werknemers is 
hoogste prioriteit 

2. Bijzondere aandacht voor stevige 
balans en liquiditeitsprofiel 

3. Operationele opvolging en 
actieplannen 

4. Solidariteitsmaatregelen



Part. I

GBL:  
EEN BETROKKEN 
BELEGGER



Stevige 
kernwaarden 
herbevestigd 

in een turbulente 
omgeving

Moed en 
bescheidenheid

 Familiale en 
patrimoniale 
verankering

Onze kernwaarden

Betrokken en 
verantwoorde 

partner

Onze bestaansreden

Ondernemingen met een leiderspositie in hun 
sector opbouwen door op te treden als een 

betrokken en verantwoorde, 
langetermijninvesteerder

8

Uitmuntendheid 
en discipline 



Sterke bestuursstructuur 

•

Ervaren en erkend in Europa 
•

Netwerk van kwaliteit, gebruikt voor het initiëren van 
opportuniteiten en het creëren van waarde op de portefeuille 

•

Ondersteuning door interne specialisten (ESG, financieel, juridisch, 
fiscaal…) en eersteklas consultants  

•

•

Actieve bijdrage aan het bestuur van 
 ondernemingen in portefeuille 

•

Strategie, benoeming en vergoeding van leidinggevenden, 
kapitaaltoewijzing 

•

Systematisch stemmen op Algemene Vergaderingen  
•

Investeringscomité
•

Onder voorzitterschap van Ian Gallienne,  
CEO van GBL 

•

Strenge selectieprocedure voor  
investeringsopportuniteiten 

 •

Investeringsteam

Ondersteuning van stabiele en duurzame 
familiale aandeelhouders

•

Langdurig partnerschap tussen de families Frère en 
Desmarais, wederom bevestigd binnen het huidige project 

om de controlestructuur van GBL te vereenvoudigen 
•

Het delen van een strategische langetermijnvisie 
•

Doelstelling van duurzame waardecreatie 
•

Een belegger die zich inzet voor een goed 
beheer van haar deelnemingen
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Een invloedrijke 
belegger in haar 

ondernemingen in 
portefeuille 

(1/2)

Aandeel van GBL in het kapitaal

Specifieke comités

Ondersteuning van de strategie

6,80%

1/16

Auditcomité

• Strategische
oriëntatie

• Ontwikkeling van
het bestuur

• Verhoogde
vergoeding voor
aandeelhouders

7,49%

2/14

Remuneratiecomité 

Strategisch Comité

• Dynamisch beheer
van activa in
portefeuille

• Ontwikkeling van
het bestuur

• Besparingsplan
• Verhoogde

vergoeding voor
aandeelhouders

18,93%

3/10

Remuneratie- en 
Benoemingscomité  

Auditcomité

• Externe groei
• Hoger

rentabiliteitsdoel
• Ondersteuning van

veranderingen bij
zowel het
Uitvoerend
Management als bij
de Raad van
Bestuur

7,57%

2/11

Remuneratie-, 
Benoemings- en 

Governancecomité 

Auditcomité

• Dynamisch beheer
van activa in
portefeuille

• Versterking van
duurzaam
ontwikkelingsbeleid

• Deleveraging van de
balans

17,99%

2/10

Auditcomité

• Groeistrategie
op lange termijn

• Aanpassing 
investerings- 
uitgaven

Aantal vertegenwoordigers in de 
Raad van Bestuur

Positie van GBL  
in het aandeelhouderschap 1 3 1 1 1
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Nota • Informatie per 31.12.2019, tenzij vervangen door meer recente openbare 
verklaringen.



64,72%

3/5

-

• Overname afgerond 
in november 2019

8,51%

1/12

Presiding Committee

• Verandering 
directieteam 

• Nieuwe 
organisatie-
structuur  

• Strategische 
beslissingen i.v.m. 
IT en ERP

23,00%

1/9

Auditcomité

• Schrapping 
beursnotering 
in december

53,99%

3/13

Benoemingscomité  

Remuneratiecomité  

Auditcomité 

Strategisch Comité

• Ontwikkeling van 
het bestuur 

• Programma 
« Connect & 
Shape » 

• Geschil i.v.m. talk

19,98%

2/8

Remuneratie- en 
Benoemingscomité  

Audit- en  
Risicocomité

• Versterkte 
deelname binnen de 
Raad van Bestuur 

• Strategisch Plan 
T2G 

• Digitale 
transformatie

1 3 311
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Aandeel van GBL in het kapitaal

Specifieke comités

Aantal vertegenwoordigers in de 
Raad van Bestuur

Positie van GBL  
in het aandeelhouderschap

Ondersteuning van de strategie

Een invloedrijke 
belegger in haar 

ondernemingen in 
portefeuille 

(2/2)

Nota • Informatie per 31.12.2019, tenzij vervangen door meer recente openbare 
verklaringen.



Onze aanpak en 
ambitie inzake 

duurzame 
ontwikkeling

• Stevig en deugdelijk bestuur

• Ethisch en in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving handelen

• Voorbeeldige beleidsdoelstelling van
sociale- en milieuaspecten, ondanks een
beperkte personeelsbestand en een
immaterieel impact

• Mecenaat

• Integratie van ESG-aspecten in
beleggingscriteria en opvolging van de
portefeuille vanaf 2017

• Doelstelling om op lange termijn en duurzame
wijze, waarde te creëren

• Voortdurende dialoog met de ondernemingen
in de portefeuille via de bestuursorganen

• Verslaggeving van niet-financiële informatie
volgens Belgische regelgeving sinds 2017

• Toetreding tot het Global Compact van de
Verenigde Naties in 2018

• Jaarverslag 2019 overeenkomstig de Global
Reporting Initiative standards - Core option

• Ondertekening sinds 2018 van het initiatief 
van de Verenigde Naties van de Principes 
voor Verantwoord Beleggen (UNPRI)

• Eerste verslaggevingscyclus in het kader van 
de UNPRI op basis van het Jaarverslag 2019

• Koolstofneutraliteit op het niveau van de
GBL-groep voorzien vanaf 2020

• Verbintenis met de belangrijkste ESG
noteringsagentschappen om te zorgen voor
een juiste positionering van GBL in het kader
van hun evaluatie

• Genoteerde en private ondernemingen:
- Impact en risico van de

klimaattransitie: diagnose in 2020
- Sectoriële Benchmarking te

verwezenlijken in 2020/22

• Sienna Capital: toetreding tot UNPRI in 2020

Verantwoorde onderneming Verantwoorde belegger

Een tweeledige benadering

Transparentie en  
stricte naleving  

van verslaggevingsregels

Onze ambities
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Strikt toezicht op 
ESG-risico’s door 

een langdurige 
dialoog met onze 

ondernemingen in 
portefeuille

Mogelijke aanpassing 
van 

investeringstheses

Versturen van een compliance-
vragenlijst naar de Raden van 

Bestuur van de ondernemingen in 
portefeuille

Elk jaar van  
 juli tot november

Een grondig evaluatieproces

Inzet van het investeringsteam 
en onafhankelijke ESG-

consultant

Beslaat een breed spectrum van ESG factoren 
en identificeert de belangrijkste risico’s

Opvolging door 
vertegenwoordigers 

van GBL via de 
bestuursorganen van 
de ondernemingen in 

portefeuille

Signalering  
aan het Auditcomité 
en in fine aan de Raad 

van Bestuur van 
 GBL

In geval van materialiteit

1. 2. 3.
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ESG uitdagingen 
uitvoerig geïntegreerd 

door de ondernemingen 
in portefeuille

Science-Based Targets 
initiative (SBTi)

Score CDP

Intern mechanisme voor 
koolstofprijs

Ingezet

Science-Based Targets 
initiative (SBTi)

Score CDP

Intern mechanisme voor 
koolstofprijs

Doelstelling op 
« ruim onder 2°C » Doelstelling op 2°C Doelstelling op 2°C

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig

B A A A-

Nee Doelstelling op 2°C Nee Nee

Nee Aanwezig Nee Nee

D B A- B-

% CO2 uitstoot van de portefeuille(1) 
(gewicht GBL) (2)

% CO2 uitstoot van de portefeuille(1) 
(gewicht GBL) (2)

0% 
(0%)

2% 
(1%)

1% 
(1%)

93% 
(73%)

0% 
(1%)

4% 
(24%)

0% 
(0%)

0% 
(0%)
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1 • Berekend op basis van totale CO2 uitstoot van scopes 1, 2 en 3 voor de beursgenoteerde ondernemingen in de GBL-portefeuille (met 
uitzondering van Total) en zoals gepubliceerd in hun CDP 2019 rapporten (evaluatiejaar 2018). 2 • Berekend op basis van de uitstoot 
zoals omschreven in nota (1) gewogen volgens het bezitspercentage van GBL in de verschillende ondernemingen.



Part. II

ONZE 
PORTEFEUILLE: 
VEERKRACHT EN 
OVERTREFFENDE 
PRESTATIE



Een veerkrachtige, 
gediversifieerde en 

kwalitatieve 
portefeuille

Sectorieel evenwicht

€ 20,6 Mld

Globale aanwezigheid(1)(2)

37% 
33% 

30%

Krediet risicobeoordeling(2)

63% 
35% 

2%

S&P / 
Moody’s  
ratings 

Waarde van de portefeuille  
op 31.12.2019

1 • Uitsplitsing van de geconsolideerde omzet van de ondernemingen in 
portefeuille, gewogen volgens hun inbreng in de portefeuille van GBL.  
2 • Met uitzondering van Total, private activa en Sienna Capital.

Wereldleiders 

19,2% 
15,4% 
15,0% 
11,2% 
9,3% 
7,8% 
4,2% 
3,9% 
5,4% 
8,7%

adidas 
Pernod Ricard 
SGS 
LafargeHolcim 
Umicore 
Imerys 
Webhelp 
Total 
GEA / Ontex / Parques Reunidos / Andere 
Sienna Capital

37%  

30% 
19% 

14%  

Consumptie-
goederen 
Industrie 
Zakelijke 
dienstverlening 
Sienna Capital  
& anderen

Azië 
Europa,  
Midden-Oosten  
en Afrika 
Amerika’s

Investment grade 
Zonder rating  
Sub-Investment grade
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Stevige 
operationele 

prestaties in 2019

Nota • Netto leverage berekend als de netto financiële schuld in verhouding met de 
EBITDA, zoals gepubliceerd door de ondernemingen in portefeuille en aangepast 
overeenkomstig de IFRS 16 norm (met uitzondering van LafargeHolcim).
Nota • Kredietrating S&P en Moody’s zijn gepresenteerd op 09.04.2020. 

1 • Evolutie bij constante wisselkoers. 2 • Evolutie bij constante perimeter. 3 • 
Gegevens op 30.06.2019.
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Rating

EBITDA

Omzet

Netto leverage

€ 23,6 Mld 

geen rating 

+6%(1)

€ 2,7 Mld 

+12%

— 

€ 9,2 Mld(3) 

BBB+/Baa1 

+6,0%(2)(3)

€ 2,6 Mld(3)

+8,7%(2)(3)

2,6x

CHF 6,6 Mld 

-/A3  

+2,6%(1)(2)

CHF 1,5 Mld

+17,4%(1)

0,9x

CHF 26,7 Mld

BBB/Baa2 

+3,1%(2)

CHF 6,2 Mld

+6,5%(2)

1,4x

Rating

EBITDA

Omzet

Netto leverage

€ 3,4 Mld 

geen rating 

+2,8%

€ 753 M 

+4,6%

1,9x

€ 4,4 Mld 

BBB-/Baa3 

-3,8%(1)(2)

€ 765 M

-3,6%

2,2x

€ 4,9 Mld 

-/Baa2 

+1,1%

€ 479 M

-11,1%

—

€ 2,3 Mld

BB-/Ba3 

-1,0%(2)

€ 245 M

-1,1%(1)

3,5x



Belangrijke 
strategische 

herschikking van 
het kapitaal  

sinds 2012

Waarvan € 6,3 Mld als resultaat van 
de terugtrekking uit de energie- en 
nutssector (utilities)€ 10,1 Mld

Verkopen

• € 5,9 Mld geïnvesteerd in de 
sectoren consumptiegoederen en 
zakelijke dienstverlening 

• € 1,4 Mld geïnvesteerd in 
technologiegroepen Umicore en 
GEA 

• € 1,9 Mld ingezet bij Sienna Capital

€ 9,6 Mld
Investeringen

• Een grotere geografische en 
sectoriële diversificatie 

• Een versterking van de veerkracht 
en het groeiprofiel van de 
portefeuille 

• Een grotere blootstelling aan 
private en alternatieve activa

Succesvolle herschikking van de 
opbrengsten van de verkoop van 
hoogrenderende activa in de energie- 
en nutssector (utilities).
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Belangrijke 
structurerende 

verrichtingen ter 
waarde van   

€ 4,5 Mld in 2019/20

Bedrag 
Meerwaarde  

Termijnverkopen: 
maturiteit januari 2020

Verkopen Investeringen

Bedrag 
Meerwaarde 

Residueel  
belang: 6,8%

Bedrag 
Meerwaarde  

Residueel  
belang: 7,6%

Acquisitie van de groep: 
Bedrag 

Meerderheidsparticipa-
tie van 64,7% naast dat 
van de oprichters en 
400 managers.

Acquisitie van een 
aandelenblok: 
Bedrag

Nota • De meerwaarden hebben, overeenkomstig IFRS 9, geen invloed op het 
geconsolideerde nettoresultaat van GBL.

€ 771 M 

€ 411 M 

€ 499 M 

€ 333 M 

€ 499 M 

€ 106 M 

€ 867 M

€ 374 M

Nieuwe verbintenissen 
Investeringen 
Verkopen 

Netto-actiefwaarde bereikt € 1,8 Mld,  
ofwel 9% van de netto-actiefwaarde van GBL

€ 403 M 
€ 459 M 
€ 247 M
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Bedrag 
Vervaldatum 
Jaarlijks brutorendement 
Nul coupon

Uitgifte van converteerbare 
obligaties LafargeHolcim

€ 750 M 
dec. 2022 

-0,3% 



Webhelp: de 
opkomst van een 

toekomstige 
wereldleider 

begeleiden

2001

• Delen van de strategische visie van de
medeoprichters en het management

• Zichtbaarheid op lange termijn

• Betrokken investeerder

• Internationaal netwerk

• Financiële middelen ter ondersteuning
van de externe groei

• Robuust
managementteam
o.l.v. ervaren
medeoprichters

• Groei van
marktaandeel
verwacht voor
grootste bedrijven
van kritische
omvang en met
toegang tot
onderscheidende
technologieën

• Intern
groeipotentieel en
opportuniteiten op
overnames in een
gefragmenteerde
markt

2006 20192012

• Meer dan
20 overnames sinds
2013

• Werelwijde speler,
met aanwezigheid in
meer dan 35 landen

• Meer dan 50.000
medewerkers met
bekwaamheid in
meer dan 40 talen

• Ontwikkeling van
onshore-activiteiten
in Frankrijk

• Organisatie per
activiteitensector

• Eerste overname

Franse speler Europese Leider Op weg naar   
wereldleiderspositieWebhelp

• Pionier in
offshore

2006/12 
CAGR +24%

€ 1,5 Mld

2012/19 
CAGR +31%

Omzet
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Sienna Capital: 
een diversificatie 

met een hoog 
bijdragepotentieel

Eind 2019

€ 2,1 Mld     › Gecumuleerd geïnvesteerd kapitaal

€ 0,5 Mld    › Residuele verbintenissen

€ 1,8 Mld     › Waarde van de deelnemingen

€ 1,2 Mld     › Tot op heden ontvangen terugbetalingen

€ 3,0 Mld › Totale waarde op datum

1,4x               › Impliciete veelvoud van het geïnvesteerde
kapitaal

21

€ 2,5 Mld  
Ingezet sinds het ontstaan

9 beleggingsbeheerders 
(€ 5,7 Mld kapitaal ingezet door andere LPs) 

€ 2,1 Mld 

18 fondsen

Meer dan 150 ondernemingen  
onderliggende

€ 0,4 Mld
Meerdere directe investeringen / co-investeringen met inbegrip van



Aanzienlijke en 
aanhoudend 

overtreffende 
prestatie van GBL 

Nota • TSR op jaarbasis met herbelegde dividenden, berekend vanaf eind 2011. De 
beurskoers van het GBL-aandeel in donkerblauw ten opzichte van onze referentie-
index, de Stoxx Europe 50 (rebased) in lichtblauw.  

1 • Gegevens afkomstig van Bloomberg per 31.12.2019. 2 • ytd informatie (jaar tot op 
heden) is ontleend aan Bloomberg per 09.04.2020.
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+ 82%

+ 44% + 42%

+ 18%

2011/2019

Dec. 2011 Dec. 2012 Dec. 2013 Dec. 2014 Dec. 2015 Dec. 2016 Dec. 2017 Dec. 2018 Dec. 2019

2011/2020 
ytd(2)

Evolutie van het GBL-aandeel  
ten opzichte van de referentie-index

Groei van de netto-actiefwaarde 
als resultaat van de strategische herschikking uitgevoerd sinds 2012 (€ per aandeel) 

TSR op jaarbasis 
Overtreffende prestatie t.o.v. de referentie-index

2011/2020 ytd(2)2011/2019(1)

St
ox

x 
Eu

ro
pe

 5
0

12,0%

8,2%

+ 194 bps+ 326 bps

8,7%

6,3%

St
ox

x 
Eu

ro
pe

 5
0

ytd
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

104.6

126.1

100.4

117.1
105.3

94.194.692.5
82.1

71.7

104,6

126,1

100,4

117,1
105,3

94,194,692,5
82,1

71,7



Part. III

STEVIGE  
FINANCIËLE 
PRESTATIES  
IN 2019



Cash earnings 
toegenomen 

met 30,5% tot 
€ 595 M  
in 2019

1 • De yield enhancement activiteiten bestaan uit (i) het uitvoeren van afgeleide 
producten (verkoop van kortetermijnopties op bepaalde activa in de portefeuille) en 
(ii) handelsverrichtingen met het oog op een bijkomend rendement voor GBL. 
2 • Komt overeen met (i) de netto-interestkosten exclusief Sienna Capital en (ii) de 
andere financiële kosten exclusief de opbrengsten op de yield enhancement 
activiteiten en de ontvangen dividenden op eigen aandelen.

Δ(in € M)

Nettodividenden van de genoteerde deelnemingen

Terugbetalingen in verband met bronheffingen en de 
daarmee samenhangende moratoriuminteresten

Bijdrage van Sienna Capital

Yield enhancement(1)

Ontvangen dividenden op de eigen aandelen

Operationele kosten en andere

+44

+127

(36)

+7

(1)

+2

(3)

Cash earnings

2019

488

127

12

(16)

9

11

(36)

595

2018

443

—

48

(22)

11

9

(33)

456 +139

Netto financiële kosten(2)

Nettodividenden van de 
genoteerde deelnemingen

111120

97 92
87

82

47

62

43

35
34 35

10

13 10
7 4 4

8
4

Andere

90

60

30

0

24

2019

2018

30 27

89



Stevige 
geconsolideerd 

nettoresultaat  
van € 705 M

Mark-to-market en andere non-cash

Sienna Capital en operationele ondernemingen

Sienna Capital

Cash earnings

(in € M)

Imerys

Geconsolideerd nettoresultaat +46

Webhelp

Parques Reunidos

Eliminaties, meerwaarden, 
waardeverminderingen en terugnames

25

Δ

(17)

+253

+139

(236)

(20)

(85)

+11

659

2018

3

17

456

302

-

(1)

(120)

319 (88)

705

2019

(13)

271

595

66

(20)

(86)

(108)

231



Gezonde en 
flexibele financiële 

structuur

Kerncijfers

2024 2024 2025 20252022 20232020 2021

€ 500 M € 500 M

€ 750 M

Converteerbare obligaties

€ 2,1 Mld niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen 

Institutionele obligatieleningen

26

Nettoschuld 
31.12.2019

AndereUitgekeerd 
dividend

Cash earningsVerkopenOvernamesNettoschuld 
31.12.2018

(1.591)

(693)

1.362

595
(495) 54 (768)

Nettoschuld (€ M) (693)

Eind 2018

Brutoschuld (€ M)

LTV

Niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen (€ Mld)

(1.069)

4,2%

2,1

(2.602)

3,7%

2,1

Brutothesaurie (€ M) 376 1.834

Liquiditeitsprofiel (€ Mld) 2,5 4,0

Eind 2019

(768)

Evolutie van de nettoschuld in 2019

Maturiteitsprofiel



Een aantrekkelijk 
dividendrendement

• Dividenduitkering in verhouding tot de cash earnings van 85,4% (in vergelijking met 
108,6% over het boekjaar 2018)  

• Uitkeerbare reserves van € 10,9 Mld eind 2019(2)

1 • Dividendrendement berekend op 09.04.2020. 2 • Vóór de uitkering van het 
dividend van het boekjaar 2019.

Kalender

05.05.2020 
Datum waarop coupon wordt 
onthecht (ex-dividend date)

06.05.2020 
Afsluitingsdatum van 
dividendgerechtigde 
couponposities (record date)

07.05.2020 
Uitbetalingsdatum van coupon 
(payment date)

€ 3,15 
Brutodividend per 
aandeel

+2,6% 
Stijging ten opzichte 
van voorgaand jaar

4,3%(1) 
Dividendrendement
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Part. IV

ONZE  
STRATEGIE  
OP MIDDELLANGE 
TERMIJN



 De structurele trends die onze 
investeringsbeslissingen sturen

Bewustmaking van 
gezondheidsproblematiek

Uitbreiding van de middenklasse in de 
opkomende landen

Digitale opportuniteiten en 
doorbraak

Duurzame ontwikkeling & 
grondstoffenschaarste
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Onze verbintenis ten opzichte 
van de investeerders

Op lange termijn een totaal aandeelhoudersrendement 
genereren dat de prestaties van de  

Stoxx Europe 50 overtreft

Strategische doelstelling

3030

Ondersteunen van onze 
ondernemingen in  

portefeuille tijdens de 
Covid-19 crisis

•

Handelen als een betrokken 
belegger 

•

Dynamisch beheer van de 
activa in onze portefeuille 

voortzetten 
•

Gedisciplineerd en flexibel 
handelen om 

investeringsopportuniteiten 
aan te grijpen, met name in 
de huidige marktomgeving  

•

 Voortzetten van onze 
activarotatie, mogelijkerwijs 

in nieuwe sectoren 
• 

Verdere ontwikkeling van ons 
alternatieve activaplatform, 

Sienna Capital 
•

Onze verbintenissen blijven 
versterken 

•

De klimaatdiagnose van onze 
portefeuille uitvoeren 

•

Versterking van de dialoog 
met onze ondernemingen in 

portefeuille 
•

Behoud van een stevige en 
flexibele financiële 

structuur ter ondersteuning 
van het uitvoeren van onze 

strategie 
•

Voortgaan met ons 
programma om eigen 

aandelen terug te kopen 
•

Portefeuille ESGInvesteringen Financiële discipline 
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Building leading companies  
through long-term engaged  
and responsible ownership




