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GBL kondigt maatregelen aan om het rendement voor de aandeelhouders te verbeteren
De Raad van Bestuur van GBL (de “Raad”), die vandaag bijeen is gekomen, stelt twee maatregelen voor om het rendement voor
de aandeelhouders te verbeteren.
Verhoogd rendement voor onze aandeelhouders via inkoop van eigen aandelen en vernietiging van eigen aandelen
De Raad heeft de vierde enveloppe voor de inkoop van eigen aandelen goedgekeurd. Het bedrag van 500 miljoen euro stemt
overeen met een verdubbeling ten opzichte van de huidige enveloppe. De inkoop van eigen aandelen past in het kader van het
streven van GBL om onze aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden, in combinatie met ons dividendbeleid dat erop
gericht is jaarlijks tussen 75 en 100% van onze cash earnings uit te keren.
De Raad beveelt ook de vernietiging aan van 5 miljoen eigen aandelen, waarover gestemd zal worden door de Buitengewone en
Bijzondere Algemene Vergadering die hierna wordt vermeld.
Herziening van het remuneratiebeleid ter ondersteuning van de verdere ontplooiing van de strategie van de groep, met
inbegrip van een grotere blootstelling aan private-activa
Gelet op de recente investeringen van GBL in private-activa en op de wens om de strategie van de groep verder uit te voeren,
heeft de Raad een bezoldigingsherziening doorgevoerd voor het personeel van de groep, met inbegrip van de CEO. De
voorgestelde wijzigingen hebben tot doel de prestaties van de groep te verbeteren door talent aan te trekken, te behouden en te
motiveren in een zeer concurrentiële sector waarin de prestaties afhangen van de kwaliteit van het menselijk kapitaal.
De aanbeveling beoogt de belangen van de teams van de groep, met inbegrip van de CEO, beter af te stemmen op die van haar
aandeelhouders. Het bestaat uit een nieuw incentiveplan op lange termijn (i) dat elk jaar een grotere persoonlijke investering zou
vereisen en (ii) waarvan het potentieel rendement gebaseerd zou zijn op de prestaties van GBL.
Ian Gallienne, CEO: “Ik ben verheugd over deze voorgestelde maatregelen die werden uitgewerkt om het rendement voor onze aandeelhouders
te verhogen. Na recente succesvolle investeringen in private-activa en in het kader van de uitvoering van haar bredere strategie, heeft de groep
een sterke behoefte om de blootstelling van deze activaklasse binnen de portefeuille te vergroten. Naarmate we onze strategie voortzetten, zullen
we een competitief bezoldigingsbeleid nodig hebben dat GBL in staat zal stellen haar teams te versterken met ervaren professionals. Los daarvan
beveel ik een grotere inkoopenveloppe van aandelen aan in het licht van een te grote disagio 1. Ten slotte stellen wij voor onze eigen aandelen
gedeeltelijk te vernietigen om het rendement voor de aandeelhouders verder te verbeteren. Deze ontwikkelingen zijn goed in lijn met ons streven
naar betekenisvolle groei voor onze aandeelhouders."
Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering
Naar aanleiding van de aanbeveling van de Raad om het remuneratiebeleid van de CEO te herzien en de eigen aandelen te
vernietigen, zal
een Buitengewone en Bijzondere
Algemene Vergadering bijeengeroepen worden
op
4 november 2021 om 14:00 uur CET. De agenda, het voorgestelde remuneratiebeleid en de documenten om deel te nemen zullen
vanaf 24 september 2021 beschikbaar zijn op de website van GBL.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Xavier Likin

Alison Donohoe

Financieel Directeur
Tel: +32 2 2 289 17 72
xlikin@gbl.be

Verantwoordelijke Investor Relations
Tel: +32 2 2 289 17 64
adonohoe@gbl.be
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Disagio van 34% per 30 juni 2021 in vergelijking met een gemiddelde disagio van 26% over de afgelopen vijf jaar (1 juli 2016 30 juni 2021)
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Over Groep Brussel Lambert
Groep Brussel Lambert (“GBL”) is een gerenommeerde investeringsholding met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar,
een netto-actiefwaarde van 23 miljard euro en een beurswaarde van 15 miljard euro per eind juni 2021. 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 aantrekkelijke rendementen te bieden door een duurzaam dividend te
combineren met een toename van de netto-actiefwaarde.
GBL is genoteerd op de beurs van Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de
BEL20-index.
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