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Gewone Algemene Vergadering van 27 april 2021
Notulen

De zitting wordt geopend om 15.00 uur op de zetel.
De Vergadering wordt door Gérald Frère voorgezeten. Priscilla Maters wordt als Secretaris
aangesteld. De CEO, Ian Gallienne, en de Financieel Directeur, Xavier Likin, vervolledigen het
Bureau.
Victor Delloye en Guido De Decker worden als Stemopnemers aangeduid.
De Voorzitter herhaalt dat gelet op de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de coronavirus
wordt deze Algemene Vergadering gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de
aandeelhouders, maar wordt uitgezonden met tijd verschuiving op de website van GBL in
videoformaat (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 31 maart 2021;
L’Echo van 26 maart 2021;
De Tijd van 26 maart 2021.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen per brief of per e-mail de dato 26 maart 2021
met vermelding van de agenda met de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluiten,
een gedetailleerde omschrijving van de door de aandeelhouders te vervullen formaliteiten om te
kunnen stemmen 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 2020, het verslag van de Commissaris hierover 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 26 maart 2021. 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.

1.

De vennootschap heeft een register opgesteld dat het aantal aandelen aangeeft waarvoor de
aandeelhouders ingeschreven waren op 13 april 2021 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 21 april 2021 in overeenstemming met het
Koninklijk Besluit, te willen stemmen 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 26 maart 2021 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 2020 en de jaarrekening per 31 december 2020 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 1.741 vertegenwoordigde aandeelhouders, die
samen 119.822.875 aandelen aanhouden, hetzij 74,26% van het kapitaal.
De Vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.

JAARVERSLAG

VAN DE RAAD VAN
OVER HET BOEKJAAR 2020

BESTUUR

2.

FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 31 DECEMBER 2020

EN VERSLAGEN VAN DE

COMMISSARIS

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020.
2.2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020.
3.

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

4.

KWIJTING AAN DE COMMISSARIS
Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

5.

ONTSLAG EN BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS
5.1. Vaststelling van het ontslag van Gérard Lamarche als Bestuurder na afloop van
deze Algemene Vergadering.
5.2. Benoeming van Bestuurder
Voorstel tot benoeming van Jacques Veyrat als Bestuurder voor een termijn van
vier jaar en tot vaststelling van de onafhankelijkheid van Jacques Veyrat, die
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en in het Corporate Governance Charter van
GBL.

2.

5.3. Hernieuwing van Bestuurdersmandaten

6.

5.3.1.

Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar
van Claude Généreux, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene
Vergadering verstrijkt.

5.3.2.

Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar
van Jocelyn Lefebvre, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene
Vergadering verstrijkt.

5.3.3.

Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar
van Agnès Touraine, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene
Vergadering verstrijkt en tot vaststelling van de onafhankelijkheid van
Agnès Touraine, die voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Corporate
Governance Charter van GBL.

ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE COMMISSARIS
6.1. Vaststelling van het ontslag, na afloop van deze Algemene Vergadering, van
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Corine Magnin, als
Commissaris.
6.2. Op aanbeveling van het Auditcomité, voorstel om PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises te benoemen als Commissaris voor een
termijn van drie jaar en om haar bezoldiging vast te stellen op 91.000 euro per jaar
exclusief BTW. Ter informatie wordt vermeld dat de Commissaris
vertegenwoordigd zal worden door Alexis Van Bavel.

7.

REMUNERATIEVERSLAG
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur voor het
boekjaar 2020.

8.

WINSTDELINGSPLANNEN OP LANGE TERMIJN
8.1. Voorstel tot bevestiging van een bijkomende toekenning van opties aan de CEO,
gedaan in december 2020. Deze opties hebben dezelfde kenmerken als de opties die
hem in het eerste semester van 2020 zijn toegekend. Deze kenmerken worden
beschreven in het remuneratieverslag. De onderliggende waarde van de activa van
de dochteronderneming waarop de in december 2020 aan de CEO toegekende
opties betrekking hebben, bedraagt 4,32 miljoen euro. Er wordt aangegeven dat de
mogelijkheid voor de CEO om deze opties uit te oefenen onder andere afhankelijk
is van de goedkeuring door deze Algemene Vergadering. In december 2020 is ook
een bijkomende toekenning van opties gedaan ten gunste van de personeelsleden.

3.

8.2. Indien nodig, voorstel tot goedkeuring van het aandelenoptieplan voor 2021 op
grond waarvan de CEO in 2021 opties betreffende bestaande aandelen van een
dochteronderneming van de vennootschap zal kunnen ontvangen. De onderliggende
waarde van de activa van de dochteronderneming waarop de opties betrekking
hebben die in 2021 aan de CEO kunnen worden toegekend, bedraagt
4,32 miljoen euro. Deze opties zullen onderworpen zijn aan de
uitoefeningsvoorwaarden die in het remuneratiebeleid zijn vermeld. Het 2021
optieplan zal eveneens de personeelsleden ten goede komen.
8.3. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:227 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de zekerheden
waarnaar verwezen wordt in de volgende voorgestelde resolutie.
8.4. Overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van de toekenning door
GBL van zekerheden aan één of meer banken voor de kredieten die door die bank
of die banken aan één of meer dochterondernemingen van GBL zijn toegekend,
waardoor deze in het kader van de bovenvermelde plannen GBL-aandelen kunnen
verwerven.
9.

VARIA
* * *

Ian Gallienne en Xavier Likin zetten de verwezenlijkingen en de resultaten van de groep in 2020
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 2020 toe en vat het remuneratieverslag met
betrekking tot het boekjaar 2020 samen die aan de stemming van de aandeelhouders wordt
voorgelegd. Zijn uiteenzetting wordt aan de huidige notulen gehecht.
In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
konden de aandeelhouders hun vragen op voorhand aan de vennootschap toesturen. Ze worden
tijdens de vergadering beantwoord. Deze vragen en de respectieve antwoorden worden aan de
huidige notulen gehecht.
Tot slot werd besloten om de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op
31 december 2020 (die in detail wordt beschreven in het jaarverslag 2020), het beheersverslag
van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar
2020 niet voor te lezen, aangezien deze documenten vooraf aan de aandeelhouders werden
meegedeeld.
Eerste resolutie
De Vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2020 goed met inbegrip van de
bestemming van het winstsaldo zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
Het dividend bedraagt:
-

2,50 euro bruto per aandeel;
1,75 euro netto per aandeel.

4.

Dit dividend zal betaalbaar zijn vanaf 6 mei 2021.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 99,96% van de stemmen, hetzij 164.301.486 stemmen voor, 62.257 stemmen tegen en
2.401.161 onthoudingen.
Tweede resolutie
De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 97,76% van de stemmen, hetzij 160.575.094 stemmen voor, 3.674.276 stemmen tegen en
2.515.534 onthoudingen.
Derde resolutie
De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 99,79% van de stemmen, hetzij 163.818.012 stemmen voor, 343.247 stemmen tegen en
2.603.645 onthoudingen.
Vierde resolutie
De Voorzitter licht de Vergadering in dat het mandaat van verschillende Bestuurders na afloop
van de Gewone Algemene Vergadering van 27 april 2021 vervalt. Laurence Danon Arnaud,
Victor Delloye en Martine Verluyten vroegen geen verlenging van hun mandaat. Gérard
Lamarche liet overigens weten dat hij zijn bestuursmandaat wil beëindigen na afloop van de
huidige Vergadering en Amaury de Seze heeft de leeftijdsgrens bereikt.
Vierde resolutie - 1
De Algemene Vergadering wordt verzocht Jacques Veyrat te benoemen als Bestuurder voor een
termijn van vier jaar (met name tot na afloop van de Algemene Vergadering die in 2025 zal
worden bijeengeroepen om over de rekeningen van het boekjaar 2024 te beslissen) en de
onafhankelijkheid van Jacques Veyrat, die voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Corporate Governance Charter van
GBL vaststellen.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 94,54% van de stemmen, hetzij 155.247.690 stemmen voor, 8.969.551 stemmen tegen en
2.547.663 onthoudingen.
Vierde resolutie - 2
Er wordt aan de Vergadering voorgesteld om Claude Généreux te herkiezen als Bestuurder voor
een termijn van vier jaar (met name tot na afloop van de Algemene Vergadering die in 2025 zal
worden bijeengeroepen om over de rekeningen van het boekjaar 2024 te beslissen).

5.

Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 68,15% van de stemmen, hetzij 111.430.708 stemmen voor, 52.081.281 stemmen tegen en
3.252.915 onthoudingen.
Vierde resolutie - 3
Er wordt aan de Vergadering voorgesteld om Jocelyn Lefebvre te herkiezen als Bestuurder voor
een termijn van vier jaar (met name tot na afloop van de Algemene Vergadering die in 2025 zal
worden bijeengeroepen om over de rekeningen van het boekjaar 2024 te beslissen).
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 76,33% van de stemmen, hetzij 125.069.757 stemmen voor, 38.776.563 stemmen tegen en
2.918.584 onthoudingen.
.
Vierde resolutie - 4
Er wordt aan de Vergadering voorgesteld om Agnès Touraine te herkiezen als Bestuurder voor
een termijn van vier jaar (met name tot na afloop van de Algemene Vergadering die in 2025 zal
worden bijeengeroepen om over de rekeningen van het boekjaar 2024 te beslissen) en de
onafhankelijkheid van Agnès Touraine, die voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Corporate Governance Charter
van GBL vaststellen.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 94,58% van de stemmen, hetzij 155.322.745 stemmen voor, 8.894.496 stemmen tegen en
2.547.663 onthoudingen.
Vijfde resolutie
De Algemene Vergadering vaststelt het ontslag, na afloop van deze Algemene Vergadering, van
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Corine Magnin, als Commissaris.
Op aanbeveling van het Auditcomité, wordt de Algemene Vergadering verzocht te beslissen over
de benoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises als
Commissaris voor een termijn van drie jaar en de vaststelling van de bezoldiging op 91.000 euro
per jaar exclusief BTW. De Commissaris zal vertegenwoordigd worden door Alexis Van Bavel.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 99,86% van de stemmen, hetzij 164.167.347 stemmen voor, 226.551 stemmen tegen en
2.371.006 onthoudingen.
Zesde resolutie
Aangezien het remuneratieverslag vooraf aan de aandeelhouders werd gestuurd, wordt het niet
voorgelezen, en de Voorzitter van het Benoemings-, Remuneratie- en Governancecomité heeft
het voorheen toegelicht.
De Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het
boekjaar 2020 goed.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 92,95% van de stemmen, hetzij 152.784.884 stemmen voor, 11.592.768 stemmen tegen en
2.387.252 onthoudingen.

6.

Zevende resolutie
Zevende resolutie - 1
De Algemene Vergadering wordt verzocht een bijkomende toekenning van opties aan de CEO,
gedaan in december 2020 te bevestigen. Deze opties hebben dezelfde kenmerken als de opties
die hem in het eerste semester van 2020 zijn toegekend. Deze kenmerken worden beschreven in
het remuneratieverslag. De onderliggende waarde van de activa van de dochteronderneming
waarop de in december 2020 aan de CEO toegekende opties betrekking hebben, bedraagt
4,32 miljoen euro. Er wordt aangegeven dat de mogelijkheid voor de CEO om deze opties uit te
oefenen onder andere afhankelijk is van de goedkeuring door deze Algemene Vergadering. In
december 2020 is ook een bijkomende toekenning van opties gedaan ten gunste van de
personeelsleden.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 72,91% van de stemmen, hetzij 117.427.137 stemmen voor, 43.626.449 stemmen tegen en
5.711.318 onthoudingen.
Zevende resolutie - 2
Er wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om het aandelenoptieplan voor 2021 op
grond waarvan de CEO in 2021 opties betreffende bestaande aandelen van een
dochteronderneming van de vennootschap zal kunnen ontvangen goed te keuren. De
onderliggende waarde van de activa van de dochteronderneming waarop de opties betrekking
hebben die in 2021 aan de CEO kunnen worden toegekend, bedraagt 4,32 miljoen euro. Deze
opties zullen onderworpen zijn aan de uitoefeningsvoorwaarden die in het remuneratiebeleid zijn
vermeld. Het 2021 optieplan zal eveneens de personeelsleden ten goede komen.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 92,10% van de stemmen, hetzij 151.402.266 stemmen voor, 12.979.613 stemmen tegen en
2.383.025 onthoudingen.
Zevende resolutie - 3
In het kader van de bovenvermelde winstdelingsplannen, zal GBL zekerheden verlenen aan de
bank of de banken die aan een of meer dochterondernemingen van GBL een krediet zal (zullen)
toekennen om deze laatste toe te staan GBL-aandelen te verwerven. De toekenning van deze
zekerheden 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.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 97,15% van de stemmen, hetzij 159.691.002 stemmen voor, 4.683.269 stemmen tegen en
2.390.633 onthoudingen.
Zevende resolutie - 4
Overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
Vergadering verzocht om de toekenning door GBL van zekerheden aan een of meer bank met
betrekking tot het door die bank of die banken aan een of meer dochterondernemingen van GBL
verleende kredieten om GBL-aandelen in het kader van de voornoemde plannen te kunnen
verwerven, goed te keuren.

7.

Het verlenen van de zekerheden vereist een quorum van 50% van het kapitaal en een
toestemming met een ¾ meerderheid van de vertegenwoordigde aandeelhouders. Aangezien het
quorum 74,26% bedraagt, wordt er vastgesteld dat de eerste voorwaarde vervuld is.
Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt deze resolutie aangenomen met een meerderheid
van 93,47% van de stemmen, hetzij 153.666.207 stemmen voor, 10.727.162 stemmen tegen en
2.371.535 onthoudingen.
* * *
De Secretaris moet de notulen niet voorlezen.
* * *
Aangezien de agenda uitgeput is, is de zitting om 16.10 uur geschorst.

Gérald Frère
Voorzitter

Ian Gallienne
CEO

Priscilla Maters
Secretaris

8.

Schriftelijk gestelde vragen
___________________________________
Vraag van de Heer Lammens – Effectentaks en het effect ervan op GBL
Allereerst hebben wij niet de gewoonte om te antwoorden op vragen die rechtstreeks te maken
hebben met onze deelnemingen. Daarom raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen
met de desbetreffende vennootschappen.
Als investeringsholding, houdt GBL deelnemingen aan die vaak aanzienlijk zijn, en die dan ook
meestal het voorwerp uitmaken van inschrijvingen op naam en die dus niet onderhevig zijn aan
de effectentaks.
Daarnaast, volgen wij uiteraard de ontwikkelingen op het gebied van de effectentaks, en zullen
wij de nodige maatregelen treffen om de belangen van GBL te beschermen.
Vragen van de Heer Barberien
De eerste vraag gaat over de netto-actiefwaarde per GBL-aandeel.
Sinds begin november laatstleden brengen wij geen verslag meer uit over onze nettoactiefwaarde per aandeel op wekelijkse basis.
Zoals vermeld in ons persbericht over de resultaten per 30 september 2020, gepubliceerd op
4 november 2020, wordt de netto-actiefwaarde per aandeel voortaan per kwartaal gepubliceerd,
om de frequentie van de publicatie ervan af te stemmen op het ritme van de waardering van de
niet-genoteerde deelnemingen van GBL en op de publicatie van de resultaten van de groep.
Ik zou erop willen wijzen dat de nieuwe frequentie van de bekendmaking van onze nettoactiefwaarde per aandeel in overeenstemming is met de praktijk van de meeste
beleggingsmaatschappijen in Europa.
Daarbij, is deze publicatiefrequentie meer in overeenstemming met onze beleggingshorizon op
lange termijn.
De Heer Barberien heeft ook een vraag over SGS en een voorstel aangaande een aandelensplit.
Deze vraag zou u aan het Management van SGS moeten stellen aangezien zij daarover kunnen
beslissen indien de stock split hen toepasselijk lijkt.
De Heer Barberien had ook een bijkomende vraag over de communicatie van GBL over Mowi.
GBL communiceert enkel wanneer drempels worden overschreden om het “smart money effect”
te vermijden tijdens de stake building fase.
De Heer Barberien zou dan ook graag willen weten waarom GBL haar participatie in GEA op
termijn wil afbouwen.

9.

GBL is een recurrente emittent op de markt van de omruilbare en converteerbare obligaties,
aangezien onze activaportefeuille bepaalde beursgenoteerde ondernemingen omvat, die, wegens
de volatiliteit en de liquiditeit van hun effecten, over de nodige kenmerken beschikken om dit
soort instrumenten uit te geven. GEA was een van deze in aanmerking komende onderliggende
waarden.
Ik zou er evenwel op willen wijzen dat een emissie van omruilbare obligaties door GBL in het
algemeen wordt beschouwd als een financieringsinstrument en niet als een instrument voor de
monetisatie van activa. Enerzijds kan de emittent niet vooruitlopen op het gedrag van het
onderliggende aandeel gedurende de looptijd en op de vervaldag van de obligaties. Anderzijds
heeft de emittent in geval van conversie van omruilbare obligaties door obligatiehouders de keuze
tussen de levering van effecten of de terugbetaling in contanten van de gedane
conversieverzoeken.
Wat betreft de uitgifte van in GEA-aandelen omruilbare obligaties die we in oktober 2020 hebben
gedaan, heeft de goede tendens op de markt van de omruilbare en converteerbare obligaties GBL
in staat gesteld een financiering van 450 miljoen euro op te halen met een looptijd van 3,2 jaar,
tegen bijzonder efficiënte voorwaarden door een nulcoupon en een negatief jaarrendement op de
vervaldag van - 0,61%. De conversieprijs van 40 euro per aandeel onderstreept het potentieel
koersstijging van het GEA-aandeel. Ter herinnering: het aandeel sloot op 30,13 euro op 1 oktober
2020, voorafgaand aan de lancering van de aftermarket plaatsing van onze omruilbare obligaties.
Vragen van de Heer Carlier
Hij zou met name willen weten of GBL een dividend in aandelen of een dividend dat in twee
schijven wordt uitbetaald, beoogt. Hij vraagt zich ook af wat er zal gebeuren met de eigen
aandelen die GBL bezit.
Deze Vergadering wordt bijeengeroepen om de uitkering goed te keuren van een totaalbedrag
van 395,9 miljoen euro voor het boekjaar 2020, te betalen in contanten. Wat de informatie over
GBL in 2021 betreft, met inbegrip van het dividend over het jaar 2021, dat over een jaar zal
worden goedgekeurd, verwijs ik naar onze komende mededelingen, waaronder het
halfjaarverslag 2021 en de persberichten over de resultaten van 2021, waarin met name zal
worden ingegaan op onze vooruitzichten voor de dividenduitkering over dat jaar.
Zonder vooruit te lopen op deze toekomstige mededelingen over dit onderwerp, wil ik er
niettemin op wijzen dat:
- GBL heeft in het verleden het dividend in één keer uitgekeerd, omdat, in tegenstelling tot
andere beleggings- of werkmaatschappijen, onze recurrente instroom van liquide middelen
sterk geconcentreerd is in het tweede kwartaal, wegens het seizoensgebonden karakter van de
uitkering door veel van onze portefeuillebedrijven van hun eigen dividenden. Wegens dit
seizoensgebonden karakter is het in deze periode dat wij historisch gezien ons volledige
dividend hebben uitgekeerd.
- wat de optionaliteit van een dividend in aandelen betreft, wordt dit soort uitkering gewoonlijk
gedaan tegen een premie en met een verwaterend effect. De evolutie van ons liquiditeitsprofiel
heeft ons historisch in staat gesteld deze effecten te vermijden door onze dividenden in
contanten uit te keren.
Hij vroeg zich ook af hoe het zit met het gebruik van eigen aandelen en de eventuele intrekking
ervan.
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Wij blijven aandelen terugkopen en zijn momenteel bezig met de uitvoering van het derde
programma dat in september 2020 is goedgekeurd voor een totaalbedrag van 250 miljoen euro.
Ik moet erop wijzen dat wij, gezien de evolutie van onze disagio op onze netto-actiefwaarde in
2020 tot niveaus die wij te hoog achten en niet in overeenstemming met onze fundamentals zijn,
hebben wij de uitvoering van onze programma's voor de inkoop van eigen aandelen in het
boekjaar 2020 versneld.
Wij beschouwen deze inkopen tegen de in 2020 vastgestelde disagiosniveaus als (i) geschikte
investeringen voor GBL, gelet op ons niveau van dividendrendement en (ii) een aanvaardbaar
gebruik van onze liquide middelen, aangezien ons liquiditeitsprofiel voldoende ruim is om ons
in staat te stellen deze investeringen te doen parallel met de ontplooiing van onze strategie via
onze rotatie van activa.
Wat het gebruik van onze eigen aandelen betreft, deze kunnen meervoudig zijn en in de tijd
worden gecombineerd. Tot op heden omvat het al:
- aan de ene kant de afdekking van onze bestaande optieplannen; en
- anderzijds de dekking door ongeveer 4,3 miljoen aandelen (zijnde ongeveer 46% van onze op
16 april laatstleden gepubliceerde toestand van de eigen aandelen) van de converteerbare
obligaties in bestaande gewone GBL-aandelen die in maart laatstleden werden uitgegeven
voor een nominaal bedrag van 500 miljoen euro.
In het algemeen en niet specifiek voor GBL, kunnen eigen aandelen ook geheel of gedeeltelijk
worden ingetrokken en/of geheel of gedeeltelijk worden verkocht.
Er werd aan deze Vergadering geen besluit voorgelegd met het oog op de gehele of gedeeltelijke
intrekking van onze eigen aandelen.
Hij zou ook graag de situatie voor het eerste kwartaal van 2021 kennen. De resultaten van het
eerste kwartaal zullen op 6 mei worden gepubliceerd.
Ten slotte heeft de Heer Carlier ons gevraagd de solidariteitsmaatregelen die GBL heeft getroffen
in het kader van de Covid-crisis. Ian Gallienne beantwoordde deze vraag in zijn presentatie. Voor
het overige verwijzen wij naar het jaarverslag 2020, blz. 105.
Vraag van de Heer Waucquez – Hoge waardering van de deelnemingen en de mogelijkheid
om de blootstelling van de portefeuille te verminderen
Ian Gallienne heeft hierop beantwoord in zijn presentatie.
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