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G R O E P  B R U S S E L  L A M B E R T 

Naamloze Vennootschap 

Marnixlaan 24 – 1000 Brussel 
B.T.W. BE 0407 040 209 - RPR Brussel 

 
 

 
Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020 

 
Notulen  

 
 
 
De zitting wordt geopend om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel. 
 
De Vergadering wordt door Gérald Frère voorgezeten. Priscilla Maters wordt als Secretaris 
aangesteld. De CEO, Ian Gallienne, en de CFO, Xavier Likin, vervolledigen het Bureau. De 
Commissaris en de volgende Bestuurders nemen ook telefonish deel: Victor Delloye, Claude 
Généreux, Paul Desmarais, jr., Paul Desmarais III, Cedric Frère en Amaury de Seze. 
 
De Voorzitter herhaalt dat gelet op de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de Covid-19 
pandemie en 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 
(het “Koninklijk Besluit”) en het persbericht gepubliceerd door GBL op 15 april 2020, wordt 
deze Algemene Vergadering gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders, 
maar wordt live uitgezonden op de website van GBL in audioformaat (webcast) ter attentie van 
de aandeelhouders. De aandeelhouders konden dus alleen op afstand stemmen vóór de Algemene 
Vergadering, per brief of door een volmacht te geven aan GBL. 
 
De Voorzitter legt op het Bureau de bewijsnummers van de kranten met de oproepingsberichten 
die werden gepubliceerd in overeenstemming met artikel 7:128 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en artikel 26 van de statuten, namelijk: 
 
- het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2020; 
- L’Echo van 27 maart 2020; 
- De Tijd van 27 maart 2020; 
 
De aandeelhouders op naam werden opgeroepen per brief of per e-mail de dato 27 maart 2020 
met vermelding van de agenda met de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluiten, 
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 per 31 december 2019, het verslag van de Commissaris en het door artikel 7:227 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verslag. 
 
De Bestuurders en de Commissaris werden uitgenodigd tot de Algemene Vergadering per e-mail 
op 27 maart 2020. De uitvoering van deze formaliteit hoeft niet bewezen te worden, in 
overeenstemming met artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 14 april 2020 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 24 april 2020 in overeenstemming met het 
Koninklijk Besluit, 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 27 maart 2020 aan de aandeelhouders op naam, de attesten van 
de banken met betrekking tot de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, de correspondentie 
of de volmachten en de stemmen op afstand van de aandeelhouders op naam evenals de 
volmachten en de stemmen op afstand van de houders van gedematerialiseerde effecten, een 
kopie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met 
betrekking tot het boekjaar 2019 en de jaarrekening per 31 december 2019 evenals een kopie van 
het door artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verslag. 
 
Volgens de lijst van de aandeelhouders zijn er 1.527 vertegenwoordigde aandeelhouders, die 
samen 126.623.495 aandelen aanhouden, dat wil zeggen 78,47% van het kapitaal, en eenzelfde 
aantal stemmen vertegenwoordigen. 
 
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 2019 
 

2. FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2019 
 

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019. 
2.2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.  
 

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 2019.  
 

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 2019.  
 

5. STATUTAIRE BENOEMING 
 
Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van 
Ian Gallienne, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt. 

 
6. REMUNERATIEBELEID 

 
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf het 
boekjaar 2020.  
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7. EMOLUMENTEN VAN DE NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS 
 
Ingevolge de inwerkingtreding van de Belgische Corporate Governance Code 2020, 
voorstel tot goedkeuring van de jaarlijkse toewijzing van 350 gewone aandelen van de 
vennootschap aan elke niet-uitvoerende Bestuurder vanaf het boekjaar 2020 die van de 
vaste remuneratie zullen deel uitmaken overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals 
bedoeld in het vorige punt. 
 

8. REMUNERATIEVERSLAG  
 
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het 
boekjaar 2019. 

 
9. INCENTIVEPLAN OP LANGE TERMIJN 

 
9.1. Voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van alle clausules van het optieplan op 

aandelen waarnaar in het remuneratiebeleid en in het renumeratieverslag wordt 
verwezen die aan de CEO het recht toekennen om zijn opties uit te oefenen vóór 
het verstrijken van een periode van drie jaar in het geval van een controlewijziging 
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:91 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 

 
9.2. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:227 van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de zekerheid waarnaar 
in het volgende voorstel van besluit wordt verwezen.  

 
9.3. Overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen, 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.  

 
10. ALLERLEI 
 

*  *  * 
 
Ian Gallienne en Xavier Likin zetten de verwezenlijkingen en de resultaten van de groep in 2019 
uiteen. Hun presentatie wordt in bijlage gevoegd aan de huidige notulen. 
 
Vervolgens licht Amaury de Seze, Voorzitter van het Benoemings-, Remuneratie- en 
Governancecomité, de activiteiten van het Comité in 2019 toe en stelt het remuneratieverslag 
met betrekking tot het boekjaar 2019 en het remuneratiebeleid samen die aan de stemming van 
de aandeelhouders worden voorgelegd. Zijn uiteenzetting wordt aan de huidige notulen gehecht. 
 
In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
en het Koninklijk Besluit konden de aandeelhouders hun vragen op voorhand toesturen. Ze 
worden tijdens de vergadering beantwoord. Deze vragen en de respectieve antwoorden worden 
aan de huidige notulen gehecht. 
 



 4. 

Tot slot werd besloten om de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 
31 december 2019 (die in detail wordt beschreven in het jaarverslag 2019), het beheersverslag 
van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 
2019 niet voor te lezen, aangezien deze documenten vooraf aan de aandeelhouders werden 
meegedeeld. 

 
Eerste resolutie 

 
De Vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2019 goed met inbegrip van de 
bestemming van het winstsaldo zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. 
 
Het dividend bedraagt: 
 
- EUR 3,15 bruto per aandeel; 
- EUR 2,205 netto per aandeel. 
 
Dit dividend zal betaalbaar zijn vanaf 7 mei 2020. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,98% van de stemmen, hetzij 
126.559.393 stemmen voor, 21.663 stemmen tegen en 42.439 onthoudingen. 

 
Tweede resolutie 

 
De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat 
tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2019. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 98,42% van de stemmen, hetzij 
124.565.097 stemmen voor, 1.994.645 stemmen tegen en 63.753 onthoudingen. 
 

Derde resolutie 
 

De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat 
tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2019. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 99,94% van de stemmen, hetzij 
126.405.167 stemmen voor, 81.111 stemmen tegen en 137.217 onthoudingen. 
 

Vierde resolutie 
 
De Voorzitter licht de Vergadering in dat de mandaten van Thierry de Rudder en Ian Gallienne 
na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijken.  
 
Thierry de Rudder wenst zijn mandaat niet te hernieuwen. 
 
Ian Gallienne stelt zich kandidaat om zijn mandaat voor een nieuwe periode van vier jaar dat zal 
verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2024, te hernieuwen. 
 
De Vergadering hernieuwt het mandaat van Ian Gallienne voor een periode van vier jaar.  
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 97,77% van de stemmen, hetzij 
123.712.762 stemmen voor, 2.824.305 stemmen tegen en 86.428 onthoudingen. 
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Vijfde resolutie 
 
Aangezien het remuneratiebeleid vooraf aan de aandeelhouders werd gestuurd, wordt het niet 
voorgelezen, zoals de Voorzitter van het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité heeft 
er commentaar opgegeven. 
 
De Vergadering keurt het remuneratiebeleid van toepassing vanaf het boekjaar 2020 goed. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 92,81% van de stemmen, hetzij 
117.474.570 stemmen voor, 9.107.115 stemmen tegen en 41.810 onthoudingen. 
 

Zesde resolutie 
 
Ingevolge de inwerkingtreding van de Belgische Corporate Governance Code 2020, keurt de 
Vergadering de jaarlijkse toewijzing van 350 gewone aandelen van de vennootschap aan elke 
niet-uitvoerende Bestuurder vanaf het boekjaar 2020 die van de vaste remuneratie zullen deel 
uitmaken overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals bedoeld in het vorige punt goed. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 93,88% van de stemmen, hetzij 
118.863.434 stemmen voor, 7.743.810 stemmen tegen en 16.251 onthoudingen. 
 

Zevende resolutie 
 
Aangezien het remuneratieverslag vooraf aan de aandeelhouders werd gestuurd, wordt het niet 
voorgelezen, zoals de Voorzitter van het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité heeft 
er commentaar opgegeven. 
 
De Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het 
boekjaar 2019 goed. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 97,26% van de stemmen, hetzij 
123.122.714 stemmen voor, 3.462.950 stemmen tegen en 37.831 onthoudingen. 
 

Achtste resolutie 
 
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig het winstdelingsplan op lange termijn, kan de CEO, 
en eveneens de leden van het personeel, in 2020 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. 

 
Achtste resolutie.1 

 
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 7:91 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, 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 artikel 7:91 van 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
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Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 71,00% van de stemmen, hetzij 
89.892.662 stemmen voor, 36.717.844 stemmen tegen en 12.989 onthoudingen. 

 
Achtste resolutie.2 

 
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 zekerheid vereist, overeenkomstig artikel 7:227 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het opstellen van een bijzonder verslag 
door de Raad van Bestuur van GBL. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 98,28% van de stemmen, hetzij 
124.416.644 stemmen voor, 2.177.351 stemmen tegen en 29.500 onthoudingen. 

 
Achtste resolutie.3 

 
Overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 verwerven, goed te keuren.  
 
Het verlenen van de zekerheid vereist een quorum van 50% van het kapitaal en een toestemming 
met een ¾ meerderheid van de stemmen van de vertegenwoordigde aandeelhouders. Aangezien 
het quorum 78,47% bedraagt, wordt er vastgesteld dat de eerste voorwaarde vervuld is. 
 
Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 93,90% van de stemmen, hetzij 
118.900.511 stemmen voor, 7.722.959 stemmen tegen en 25 onthoudingen. 
. 

*  *  * 
 
De Secretaris moet de notulen niet voorlezen. 
 

*  *  * 
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Gezien alle punten van de agenda behandeld werden, heft de Voorzitter de zitting om 15u55 
op. 
 
 
 
 

    
Gérald Frère 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
             
Ian Gallienne        Priscilla Maters  
CEO         Secretaris 
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Schriftelijk gestelde vragen 

___________________________________ 
 
 
Wij hebben een vraag van de heer Carlier ontvangen over de acties die GBL in het kader 
van de Covid 19-crisis heeft ondernomen. 
 
Zowel de Voorzitter van de Vergadering als de CEO hebben in hun tussenkomsten informatie en 
details verstrekt over het ondersteunende beleid dat GBL en de ondernemingen in de portefeuille 
in het kader van Covid-19 hebben gevoerd. Deze vraag is dan ook beantwoord. 
 
De heer Carlier zou ook graag de situatie van GBL in het eerste kwartaal van 2020 willen 
kennen. 
 
GBL zal haar resultaten over het eerste kwartaal van 2020 op 6 mei bekendmaken. 
 
We hebben ook vragen van de heren Blomme, Carlier, Van Eetvelde en Barberien over het 
dividend of een keuzedividend gekregen. 
 
Deze Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om het dividend van EUR 3,15 per aandeel, 
in contanten, voor het boekjaar 2019 goed te keuren, zoals door GBL en haar Raad van Bestuur 
werd gehandhaafd. Met betrekking tot de activiteiten van GBL in 2020, met inbegrip van het 
dividend over het boekjaar 2020, dat over een jaar moet worden goedgekeurd, verwijs ik naar het 
persbericht over de resultaten per 31 maart 2020 dat op 6 mei zal worden gepubliceerd. 
 
We hebben andere vragen van de heer Barberien gekregen. 
 
Zijn alle beslissingen om het dividend van de vennootschappen in de portefeuille te 
annuleren/verminderen door GBL gesteund? Zo neen, is GBL van plan gebruik te maken 
van haar recht om een punt op de agenda van de volgende algemene vergaderingen te 
plaatsen om ten minste één stemming over dit onderwerp te houden?  
 
Alle vennootschappen in de portefeuille van GBL worden op verschillende manieren en in 
verschillende mate door de Covid-19-crisis getroffen. We zijn zeer onder de indruk van de 
ijverige inspanningen van hun managementteams bij het beheer van deze crisis. 
 
Wat de dividenden betreft, staan wij volledig achter de beslissingen van de managementteams 
en de raden van bestuur, zowel daar waar het mogelijk is geweest het dividend te handhaven als 
daar waar het door de crisis nodig is geweest het te verlagen of uit te stellen. Deze beslissingen 
zijn altijd genomen in het belang van de betrokken vennootschappen op lange termijn. 
 
In De Tijd verscheen een artikel dat aangeeft dat GBL een belang zou hebben in de Noorse 
vennootschap Mowi. 
 
Ik bevestig dat de informatie zoals verschenen in het artikel van De Tijd van 23 april 2020 over 
onze deelneming in MOWI op 6 maart 2020, correct is. Deze informatie behoeft geen nadere 
toelichting van GBL.  
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Een volledige lijst van de geconsolideerde dochterondernemingen van GBL vindt u op blz. 
116 (van het jaarverslag). Waarom zoveel dochterondernemingen? Kunnen we meer 
informatie krijgen? 
 
Deze lijst bevat inderdaad iets meer dan 50 dochter- of kleine dochterondernemingen. Dit aantal 
is niet ongewoon voor een groep met de omvang van GBL. 
Ongeveer de helft van deze bedrijven maakt deel uit van het Sienna Capital segment en een tiental 
daarvan heeft betrekking op de verschillende winstdelingsplannen van het personeel. 
Het is gebruikelijk dat beleggingsmaatschappijen verschillende SPV's gebruiken voor 
rapporteringsdoeleinden, risicobeheer, overmaking van dividenden, het vereenvoudigen van 
toekomstige transacties, enz. 
We analyseren voortdurend de relevantie van deze organisatie en voorzien in dit stadium geen 
substantiële verandering in onze structuur. 
 
Op bladzijde 19 van het jaarverslag vindt u meer informatie over de yield enhancement 
activiteit van GBL.  Kunnen we meer informatie krijgen? 
 
De yield enhancement activiteiten bestaan voornamelijk uit de uitvoering van afgeleide 
instrumenten op een conservatieve manier, door middel van zogenaamde "vanilla" producten 
(namelijk de verkoop van calls en puts), gestructureerd met korte looptijden (meestal minder dan 
6 maanden) en lage deltaniveaus. 
De onderliggende activa zijn systematisch in onze portefeuille, de yield enhancement zijn 
gebaseerd op onze grondige kennis van deze activa, maar we maken de betreffende activa niet 
bekend. Bovendien worden de onderliggende activa bij deze transacties niet in onderpand 
gegeven. 
De groepsthesaurier van GBL staat in voor de uitvoering van deze verrichtingen, bepaalt samen 
met het investeringsteam de interventieniveaus en wordt ondersteund door een back-up van twee 
personen voor deze verrichtingen. 
 
 

* * * 


