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Delivering Meaningful Growth

Onze herwerkte bestaansreden 
uitgedrukt met een nieuwe 
visuele identiteit 
& duidelijke visie

We verbinden ons groei van de netto-actiefwaarde te leveren die 
zowel aanzienlijk in absolute termen als duurzaam is



Deel 1

Bewijs van de veerkracht van GBL 
en sterke fundamenten
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Onze steun bij ongekende 
uitdagingen
aan onze collega’s bij GBL 
en onze ondernemingen 
in portefeuille

Prioriteit gegeven aan 
het beschermen van de 
werknemers

2

3

4

5

1

Nauwgezette 
operationele 
opvolging

Bijdragen aan de 
gemeenschappen 
tijdens de 
pandemie

Acties gericht op het 
beperken van de 
impact van de crisis 
en om ons er sterker 
uit te komen

Aandacht voor 
sterke balansen 
en liquiditeit
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Prestatie van de NAW 
ondersteund door:

+ 0,7%
vs. - 8,7% voor de
Stoxx Europe 50

(€ M)

717

177 

(129)

736

(788)

(795)

231 

NAW
31/12/2019

Genoteerde
activa Webhelp Sienna

Capital
Parques 
Reunidos

Maturiteit van 
de termijn-

verkopen Total1
Nettoschuld Eigen

aandelen
NAW

31/12/2020

20.349
20.498

- Veerkracht van de 
genoteerde activa

- Outperformance van 
Sienna Capital

- Opwaarts herwaardering 
van Webhelp

- Versnelling van de  
inkoop van eigen 
aandelen

(1) Termijnverkopen van Total-aandelen uitgevoerd in 2019 en vervallen in januari 2020

Stijgende NAW en 
overtreffende de 
referentie-index

Veerkracht van de activa & waardecreatie
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€ 91,72

+ 22% over 12 maanden
voortschrijdend

+ 56% vs. 12/03/2020

50

55
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80
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100(€)

Beurskoers van GBL 
Veerkracht ten
opzichte van Covid

De beurskoers van GBL is gestegen met + 56% 
sinds het grootste dagelijkse daling ooit in 

maart 2020

- Grootste historische daling van de beurskoers van GBL 
ooit op 12 maart 2020

- Daling met - 20% tot € 58,94 

jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21 apr-21

Bron: Bloomberg 14/04/2021
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Aanzienlijke en continue 
outperformance van
GBL

12 maanden
voorschrijdend

Sinds 01/01/2021

10,5%
8,1%

27,3%

23,3%

11,1%
9,5%

+240 bps

+397 bps

+166 bps

dec-2011 dec-2012 dec-2013 dec-2014 dec-2015 dec-2016 dec-2017 dec-2018 dec-2019 dec-2020

Sinds 01/01/2012

(op jaarbasis)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

YTD(1)

Bron: Bloomberg 14/04/2021; 
TSR met herinvestering

van de dividenden

71,7
82,1

92,5 94,6 94,1
105,3

117,1

100,4

126,1 127,0
133.9Stijging van de netto-

actiefwaarde van 
GBL

(€ per aandeel)

Beurskoers GBL
(t.o.v. de referentie-index)

+78%

+60%

+42%

+31%

01/01/2012-
14/04/2021

2012-2020

Stoxx
Europe 50GBL

Stoxx
Europe 

50

Stoxx
Europe 

50

Stoxx
Europe 

50

Stoxx
Europe 

50

TSR



Een activarotatie ingezet in 2012 
die voortdurend zijn voordelen aantoont
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€ 21,7 miljard
in activarotatie sinds 2012

Major asset rotation has 
reshaped the portfolio
with a focus on 
mega-trends

THINK
HEALTH
Groeiend bewustzijn rond 
gezondheidskwesties

THINK
CONSUMER 
EXPERIENCE

Begin met de 
consumentervaring en 
werk achterstevoren

THINK
SUSTAINABILITY

Uitdagingen in verband 
met grondstoffenschaarste
en -regeneratie

THINK
TECHNOLOGY

Digitale transformatie
en disruptie

2020

38%
Consument

28%
Industrie

17%
Bedrijfsdiensten

5%
Digitaal

12%
Sienna Capital & Andere

€ 21,7 Mld

€ 12 Mld

54%
Energie

29%
Industrie

15%
Consument

3%
Sienna Capital

2012

Hervorming van de portfolio 
door een grootschalige 
activarotatie
met een focus op mega-trends

€ 9 Mld
Stijging van NAW

€ 4,2 Mld
Betaalde dividenden

c.€ 0,5 Mld 1
inkoop van eigen 

aandelen

(1) Uitgevoerd in het kader van de programma’s toegestaan sinds oktober 2018
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Private & alternatieve1

activa
Genoteerde activa Gecontroleerde activa

Een portfolio bestaande nu uit 
wereldwijde groepen, 
leiders in hun sector 
met een hoog groei- en 
veerkrachtpotentieel 

Andere

(1) Alternatieve investeringen via het platform van Sienna Capital



13

Europa, Middel Oosten & 
Afrika

Kwaliteit van kredietrisico1 Globale marketen1 2 3

86 %

13 %

1 %

Investment grade

Zonder rating 

Sub-investment grade

39 %

30 %

32 %

A+ / A2

BBB+ / Baa1
Azië

Amerikas

Een sterke portfolio 
verlegd naar groei
verankerd door onze top 3 genoteerde 
activa die c.50% van onze portfolio  
vertegenwoordigen

Nota: gegevens op 31 december 2020
(1) Uitgezonderd private & andere activa en Sienna Capital

(2) Split van de geconsolideerde omzet 2020 van de ondernemingen in portefeuille, gewogen door hun contributie aan de portfolio 
van GBL; de som kan verschillen van 100% door afronding. 

(3) Uitgezonderd een deel van de verkopen dat niet toegekend worden aan een specifieke geografie, voor adidas, LafargeHolcim, 
Mowi en Ontex, en met de verkopen van ‘Azië / Rest van de wereld’ toegekend aan Azië voor Pernod Ricard

Zonder rating / 
A3
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Beurskoers 
(01/01/20 – 31/12/20)

Een veerkrachtige portfolio 
ondanks de impact van de 
Covid op operationele 
prestatie
1/2

Beurskoers
(01/01/20 – 09/04/21)

Kredietrating

- 14,0%1

+ 2,8%

- 3,4%

A+/A2

- 8,8%1 2

+ 0,7%

+ 4,0%

Zonder rating
/A3

- 9,5%1 2 3

- 1,6%

+ 5,7%

BBB+/Baa1

- 5,6%2

- 9,5%

+ 6,3%

BBB+/Baa2

- 10,7%1 2

+ 2,6%

+ 11,2%

BBB-/Baa3

(1) Cijfers bij constante wisselkoers
(2) Cijfers bij constante perimeter

(3) Cijfers per 30 juni 2020
Nota: Kredietratings per 14 april 2021

- 8,7%

+ 0,9%

STOXX 
EUROPE 50

Omzetgroei
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Omzetgroei

Kredietrating

- 3,6%

- 9,4%

+ 6,3%

Zonder rating

- 9,0%

- 16,2%

- 7,0%

Zonder rating

- 2,6%

- 0,7%

+ 22,0%

Zonder rating/
Baa2

- 3,1%2

- 41,3%

- 51,2%

BB-/B1

Een veerkrachtige portfolio 
ondanks de impact van de 
Covid op operationele 
prestatie
2/2

- 8,7%

+ 0,9%

STOXX 
EUROPE 50

Beurskoers 
(01/01/20 – 31/12/20)

Beurskoers
(01/01/20 – 09/04/21)

(1) Cijfers bij constante wisselkoers
(2) Cijfers bij constante perimeter

(3) Cijfers per 30 juni 2020
Nota: Kredietratings per 14 april 2021
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Totaal portfolio
€ 21,7 miljard1

Private & alternatieve2 activa: 19%

Beursgenoteerde activa: 81%

€ 17,7 Mld € 4,1 Mld

Gecontroleerd (c. 18%):

Niet-gecontroleerd (c. 1%):

Wendbaarheid cross-asset
herbevestigd in 2020
met een toenemende blootstelling 
aan private activa

Afgeronde cijfers
(1) Pro forma op 31 december 2020 inclusief de acquisitie van Canyon

(2) Alternatieve investeringen via het platform van Sienna Capital
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€ 1,0 Mld
Deelneming van GBL
per einde 2020
steeg met + 20% 
vs. eind 2019

Versnelling van de groei 
van Webhelp
onze eerste private activa in de 
digitale sector

Nota: Cijfers hebben betrekking tot FY 2020 tenzij anders vermeld

2001 2006 20202012

€ 1,6 Mld

2006/12
CAGR van 

+ 24%

2012/20
CAGR van 

+ 28%+ 12%
Organische groei

€ 1,6 Mld
Omzet

+ 24%
EBITA 

Sterke veerkrachtigheid tijdens 
de pandemie
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Te midden van meerdere structurele tendensen
Versneld door de Covid-19 pandemie

#1
‘s Werelds belangrijkste
direct-to-consumer speler in 
de productie en distributie 
van premium fietsen

Een toenemende 
blootstelling aan private 
activa

€ 0,4 Mld1

Initieel investering van 
GBL

€ 0,4 Mld
2020 omzet

>50%
Meerderheidsbelang

25%
Gemiddelde omzetgroei 
in de afgelopen 7 jaar

Micro
mobiliteit

Duurzaam-
heid

E-commerce Overheids-
steun

Gezondheid 
en welzijn

(1) Overname voltooid op 9 maart 2021

Overname past in 
de strategie van GBL 
om te investeren in 
groeiende markten, 
met een focus op 
duurzaamheid en 
door het aangaan 
van partnerships 
met stichters en 
managementteams
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2020

€ 1,5 Mld
Investeringen

2021

€ 0,4 Mld
Investeringen

€ 1,8 Mld aan 
verkopen,

gebruik makende 
van gunstige 

marktomstandigheden

2019

€ 4,0 Mld
Liquiditeitsprofiel

Wendbaarheid i.v.m. investering 
getoond doorheen de cyclus
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#1
Wereldwijd in de 
productie van 
Atlantische zalm

€ 3,8 Mld
FY20 omzet

5,8%
Belang aangehouden door 
GBL in Mowi

20%
van de wereldwijde vraag 
naar gekweekte 
Atlantische zalm geleverd 
door Mowi

€ 0,5 Mld
FY20 EBITDA

€ 0,6 Mld
Deelneming van GBL 
per eind 2020

#1 
Beste globale prestatie 
in de Coller FAIRR 
Protein Index1

Nieuwe investering in 
Mowi, complementair 
aan de portfolio

(1) Rankschikking van ’s werelds grootste beursgenoteerde eiwitproducenten, gebaseerd op duurzaamheid

Goed gepositioneerd om te profiteren van talrijke tendensen zoals

Groeiende 
middenklasse

DuurzaamheidAlternatieve 
eiwitbron

Gezondheid 
& welzijn



Verhoogde financiële flexibiliteit
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Een evenwichtiger 
dividendbeleid
door een herallocatie van kapitaal 
ter ondersteuning van de groei

Gewoon
dividend

Uitzonderlijk 
dividend
zal in de toekomst overwogen 
worden

Aantrekkelijk 
dividendrendement
Goed gepositioneerd in onze sector

Extra financiële 
middelen 
genereren
Met de volgende 
vooruitzichten:

- Versnelling van de groei van 
de netto-actiefwaarde

- Ondersteuning van de 
ondernemingen in 
portefeuille indien nodig

- Verdere inkoop van eigen 
aandelen

(1) Gebaseerd op een FY20 dividend van € 2,50 
per aandeel en een beurskoers van GBL van 
€ 82,52 per eind 2020 

(2) Onder voorbehoud van de goedkeuring van 
de Gewone Algemene Vergadering van 
27 april 2021 gebaseerd op een totale 
dividend distributie van € 395,9 M voor FY20

3,0%
dividendrendement1

€ 2,50
winstverdeling2

per aandeel

Payout ratio

75% tot 100%
van de cash earnings vanaf
FY21 

Kalender

04/05/21
Ex-dividend date

05/05/21
Record date

06/05/21
Payment date
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Vereenvoudigd 
aandeelhouderschap 

Familie Frère

Frère-groep

Familie Desmarais

Power Corporation 
of Canada groep

50%

5,3%2

28,2% 
(43,2%)

% aandeelhouderschap
(% stemrechten)

50%Pargesa S.A.1

Nota: per 31 december 2020
(1) Voorheen Parjointco Switzerland (tot 17/03/2021)

(2) Eigen aandelen

met een verhoging van de 
free float van 50% 
naar 72%

Gunstige impact op de liquiditeit van 
het GBL-aandeel verwacht op termijn
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A+
Long-term rating
Stable outlook

A1
Long-term rating
Stable outlook

Verbeterde toegang tot 
schuldkapitaalmarkten  
ter ondersteuning van toekomstige 
investeringsopportuniteiten

3x

2020
Omruilbare 
obligaties

2021
Converteerbare 

obligaties
€ 450 M

2021
Institutionele 

obligaties
€ 500 M

> 3,5x 

€ 500 M

€ 117,49
Aanzienlijke overinschrijving Aanzienlijke overinschrijving Aanzienlijke premie t.o.v. de gemiddelde 

aankoopprijs van de onderliggende 
eigen aandelen

Een van de beste beoordeelde 
investeringsholdings in Europa



Deel 2

Aanhoudende focus op alternatieve activa en ESG
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Sienna Capital:
onze doelstelling is een toonaangevende 
alternatieve vermogensbeheerder te 
worden

26
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€ 2,5 Mld
NAW per eind 2020

c.25%
Blootstelling van de 
portfolio aan de technologie 
& digitaal sectoren

+ 41%
NAW toename 
vs. eind 2019

27

Een platform van aanzienlijke 
grootte, groeiend & goed 
gepositioneerd

€ 1,8 Mld
NAW

1ste pijler
Externe 
fondsmanagers

€ 0,7 Mld
NAW

2nd pijler
Directe investeringen
& Co-investeringen

+ 26%
€ 456 M 
waardecreatie in 2020
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Key events
2020

€ 250 M toegezegd aan Sienna
Capital Opportunity Fund SCSp, als 
onderdeel van de strategische 
doelstelling om extern kapitaal te 
beherenMaart

2de kwartaal

Oktober

€ 150 M 
toegezegd aan 
Sagard 4

$ 110 M toegezegd aan 
het fonds global export-
to-China van C2 Capital

Augustus
$ 600 M aan kapitaal opgehaald 
door de beursgang van de SPAC 
Avanti Acquisition Corp.

Markante feiten

28
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Basis versterkt in 2020 om fondsen te werven 
en het kapitaal van derden te beheren via meerdere strategieën.

De activaklassen kunnen vastgoed,
private equity en private krediet omvatten. 

Deze fondsen zullen extern kapitaal ophalen om samen met Sienna Capital te investeren

Geleidelijke 
toename van 
opbrengsten 
vanuit 
management fees

Verbeteren van het 
operationele 
rendement dankzij 
een 
gemeenschappelijk 
investeringsplatform

Fondsbeheerder
worden

29
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Opportunistiek
mandaat voor het 

balans van 
Sienna Capital

Opportuniteiten in 
ontwikkeling

Onderweg

Fonds is 
gecreëerd en 
momenteel in 
pre-marketing 

fase

Opportunity 
FundSPAC

Directe 
investeringen / Co-

investeringen

Externe 
managers

Versnelde ontwikkeling van
Sienna Capital
met aanzienlijke capaciteiten binnen
Sienna Capital Services

Sienna Capital Services (SCS) will 
provide back and middle office 
functions to all Sienna Capital verticals, 
including notably fund raising 
capabilities

Sienna Capital Services  
Juridische zaken, compliance, verslaggeving, financiën, boekhouding en thesaurie, 

marketing, IR, fondsenwerving en IT

Potentiële nieuwe 
verticalen

1 2 3

Bestaande verticalen

4 5



ESG: 
versterkte ambities
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Milieu

Sociaal

Bestuur

Versterking van 
de aanwezigheid 
van vrouwen in 
de Raad van 
Bestuur

Hoogste 
standaards van 
ondernemings-
bestuur

Werknemers worden 
gewaardeerd, 
ondersteund en 
krijgen 
verantwoordelijkheid

Maatschappelijke 
betrokkenheid via 
GBL ACT

Mensenrechten 
bevorderd door de 
verbintenis aan het 
Global Compact-
initiatief

Voorbeeld geven

Koolstofneutraliteit 
bereikt in 2020 

Bevordering van 
deugdelijk 
milieubeheer in de 
portefeuille

GBL als een
verantwoorde 
onderneming

Nieuw ESG Beleid
Nieuwe ESG KPIs

Transparantie

Ondersteund door 
leidende internationale 
frameworks voor 
verslaggeving op gebied 
van duurzaamheid

GBL ACT

Hoogste contributie tot 
op heden in 2020, met 
een bedrag van € 1,9 M 
toegekend aan 
38 projecten in 
gezondheid, onderwijs en 
milieu

32
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GBL als een
verantwoorde belegger

Een ESG-Beleid
met hogere transparantie

Principes voor 
Verantwoord 

Beleggen

2025-2030
Engagement

Ondersteuning
van bedrijven i.v.m. 
duurzaamheid

Engagement
op vlak van bestuur, 
klimaat, diversiteit, 
transparantie en 
toegang tot 
duurzame 
financiering

ESG integratie
omvat elke stap van 
het investeringsproces

Transformatie
Herkennen van 
opportuniteiten i.v.m. 
duurzaamheid en 
ondersteuning van de 
transformatie van de 
bedrijfsmodellen van 
onze ondernemingen 
in portefeuille

Eigen               
ESG 

ratingkader

Transparantie

33
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Financiële prestaties

34



35

Het 2020 geconsolideerd nettoresultaat wordt vooral beïnvloed door: 

- Nettodividenden van de deelnemingen voor € 313 M

- Dividenden te betalen in 2020 aangetast door Covid-19, voornamelijk voor adidas, Umicore en Ontex

- Bijdrage van Sienna Capital van € 332 M1

- Bijdrage van Webhelp van € (259) M2

Geconsolideerd nettoresultaat 
aangetast door Covid-19

(1) waarvan de verandering in reële waarde van de fondsen van Sienna Capital die niet geconsolideerd zijn of 
waarop geen vermogensmutatie werd toegepast voor € 392 M

(2) waarvan de verandering van de schulden ten opzichte van de minderheidsaandeelhouders voor € (283) M

€ M 2020 2019 ∆

Cash earnings 440 595 (156)

Mark-to-market en andere non-cash 40 (13) + 53 

Sienna Capital en operationele ondernemingen 16 231 (215)

Eliminaties, meerwaarden,
waardeverminderingen en terugnames

(105) (108) + 3 

Geconsolideerd nettoresultaat 391 705 (314)
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Daling van de nettodividenden
van deelnemingen ten gevolge
van de gebrek aan of de daling
van dividenden door een paar

ondernemingen in portefeuille
in de context van de pandemie
Bijdrage van de dividenden van deelnemingen: 

€ 373 M1 in 2020 vs. € 488 M1 in 2019 

Cash earnings 
van €440M

Andere

(1) Exclusief de terugbetalingen van bronheffingen door de Franse belastingsautoriteiten

2020
2019

€ M 2020 2019 ∆

Nettodividenden van deelnemingen 411 595 (184)

Interestopbrengsten en -kosten 35 16 + 19 

Interesten Sienna Capital 58 12 + 46 

Andere interestopbrengsten en -kosten (24) 4 (28)

Andere financiële opbrengsten en kosten 27 20 + 7 

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (32) (36) + 3 

Belastingen (1) (0) (1)

Cash earnings 440 595 (156)

87
92

111

62

13

34
27

5

43

7 4 3

108

89 88

53

13 11 10
1 0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120
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3,4%

8,2%

9,6%

5,8%

1,5%

4,7%

2,3%

4,2%

3,7%

5%

10%

12/2005 12/2007 12/2009 12/2011 12/2013 12/2015 12/2017 12/2019

Maturiteitsprofiel

Gegevens per 31 december 2020, met uitzondering van het maturiteitsprofiel pro-forma voor uitgiftes uitgevoerd in 2021.
(Exclusief andere bankschulden ter waarde van € 86 M met maturiteit in 2024-2031)

Omruilbare obligaties

Institutionele obligaties

Niet-opgenomen toegezegde kredietlijnen 

1
2

Loan-To-Value

(1) April 2011: Overname van de deelneming van 25,6% van Pargesa Holding S.A. in Imerys in maart 2011
(2) Juni 2013: overname van de 15% in SGS aangehouden door EXOR voor € 2 Mld

Converteerbare obligaties

Gezonde en flexibele 
financiële positie

7,3%

€ M 2020 2019

Brutothesaurie 723 1.834 

Brutoschuld (2.286) (2.602)

Nettoschuld (1.563) (768)

Niet-opgenomen toegezegde kredietlijnen 2.150 2.150 

LTV 7,3% 3,7%

Liquiditeitsprofiel 2.873 3.984 

750 450 500 500 500 500

750700700
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3x

2020
Omruilbare 
obligaties

2021
Converteerbare 

obligaties

Rentevrij uitgifte
en maturiteit van 3,2 jaar

€ 450 M

- 0,61%
Efficiënte termen met een negatief jaarlijks 

rendement tot maturiteit

2021
Institutionele 

obligaties
€ 500 M

> 3,5x 

0,125%
Coupon reflecteert onze sterke 

kredietratings

€ 500 M
Rentevrije uitgifte

en maturiteit van 5 jaar

22%
Boven onze hoogste beurskoers tot op 

heden

€ 117,49
Aanzienlijke overinschrijving

Inaugurele genoteerde uitgifte
met een maturiteit van 10 jaar

Aanzienlijke premie t.o.v. de gemiddelde 
aankoopprijs van de onderliggende eigen 

aandelen

Sterke financiële flexibiliteit 
ter ondersteuning van 
het uitvoeren van 
onze strategie

Aanzienlijke overinschrijving
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2021 en verder
Aanhoudende versterking 
van de portfolio en 
uitbreiding van het team

⁃ Aantrekkelijk rendement voor onze aandeelhouders door een combinatie van 
dividenden, inkoop van eigen aandelen en materiële groei in NAW, zowel op 
absoluut als duurzaam vlak

⁃ Aanhoudende herschikking van de portfolio door middel van de activarotatie

⁃ Actief investeringsopportuniteiten zoeken in verschillende prioritaire sectoren, 
zoals technologie en digitaal

⁃ Consistente opvolging van de portfolio ter oplevering van bijkomende 
rendement

⁃ Additionele opbrengstenstromen en verbeteren van operationeel rendement 
voor Sienna Capital vanuit haar transformatie naar een vermogensbeheerder

⁃ Verdere ESG integratie in alle aspecten van de verrichtingen en investeringen 
van GBL

⁃ Geleidelijke uitbreiding van het team



Delivering 
meaningful 
growth
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