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Delivering meaningful growth

Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering van 4 november 2021
Groep Brussel Lambert (“GBL”) heeft vandaag haar Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering (de “Vergadering”)
gehouden.
De Vergadering heeft de vernietiging van 5.003.287 eigen aandelen verkregen door GBL goedgekeurd. Het kapitaal van GBL
wordt bijgevolg vertegenwoordigd door 156.355.000 aandelen die, overeenkomstig artikel 11 van de statuten van GBL,
205.967.557 stemrechten verlenen.
De Vergadering bekrachtigde ook de coöptatie van Alexandra Soto en keurde het nieuwe remuneratiebeleid goed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

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

Alison Donohoe
Verantwoordelijke Investor Relations
Tel: +32 2 2 289 17 64
adonohoe@gbl.be

Over Groep Brussel Lambert
Groep Brussel Lambert (“GBL”) is een gevestigde investeringsholding, met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, een
netto-actiefwaarde van 22,5 miljard euro en een beurskapitalisatie van 15,3 miljard euro eind september 2021. GBL is een
toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en
ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. Als verantwoordelijke onderneming en belegger is GBL van oordeel dat ESGfactoren onlosmakelijk verbonden zijn met waardecreatie.
GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit met beursgenoteerde en private activa alsook alternatieve
beleggingen (door Sienna Investment Managers, het platform voor alternatieve activa van de groep) aan te houden, bestaande uit
ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot
waardecreatie.
In lijn met haar bestaansreden “Delivering meaningful growth”, beoogt GBL haar aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te
bieden door de toename van haar netto-actiefwaarde, een duurzaam dividend en eigen aandelen inkopen.
GBL is genoteerd op de beurs van Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de BEL20index.
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