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1 maart 2023 – Na 17u45 

Gereglementeerde informatie  
 

 
Stemrechten en noemer 

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten 

waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert GBL maandelijks door middel 

van een persbericht en op haar website het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totale aantal stemrechten. 

  

Situatie op 28 februari 2023 

Totaal kapitaal : EUR 653.136.356,46 

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten : 153.000.000 

Aantal effecten met dubbel stemrecht : 54.125.289 

Totaal aantal stemrechten (= de noemer) : 207.125.289 

 

Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.  

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 11 van de statuten zijn aandelen met het dubbel 

stemrecht aandelen op naam die minstens twee jaar onafgebroken op naam van de houder ervan staan. De methode die GBL gebruikt om de 

periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen is de LIFO-methode ("last in, first out"), tenzij anders verzocht door de aandeelhouder, 

d.w.z.: voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die in mindering zullen 

worden gebracht van zijn "aandelenkorf" op naam indien hij aandelen aan een derde verkoopt. 

Elk aandeel dat wordt omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar 

dematerialisatie of vanaf de inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van GBL. 

Het is dus belangrijk dat GBL bij elke overdracht van aandelen op naam door de overdrager en/of de overnemer tijdig op de hoogte wordt 

gebracht zodat GBL haar register van aandelen op naam en bijgevolg het aantal aandelen op naam met het dubbel stemrecht kan bijhouden. 

 

Over Groep Brussel Lambert 

Groep Brussel Lambert (“GBL") is een gevestigde investeringsholding, met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, een 

netto-actiefwaarde van 17,2 miljard euro en een beurskapitalisatie van 11,0 miljard euro eind september 2022. 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 ESG-

factoren onlosmakelijk verbonden zijn met waardecreatie.  

GBL streeft ernaar een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit met beursgenoteerde en private activa alsook alternatieve 

beleggingen (door Sienna, 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 de inkoop en vernietiging van eigen aandelen.  

GBL is genoteerd op Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de BEL20-index.  

 

  

Delivering meaningful growth 

http://www.gbl.be/

