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Het is onze ambitie om te investeren in en steun te verlenen 
aan Europese industrieleiders met sterke marktposities en een 
blootstelling aan gunstige wereldwijde trends op lange termijn. Als 
betrokken belegger, werken we samen met onze ondernemingen in 
portefeuille en hun managementteams aan waardecreatie op lange 
termijn en op duurzame wijze, en dit voor al onze belanghebbenden.

Het investeringsmandaat van GBL is ruim en flexibel, waardoor ze 
een hoogwaardige portefeuille kan opbouwen van ondernemingen 
die kunnen profiteren van gunstige trends op lange termijn en minder 
gevoelig zijn voor toekomstige schokken.

Onze bestaansreden
Toonaangevende ondernemingen opbouwen 
door te handelen als een betrokken en 
verantwoorde belegger op lange termijn

Gericht op een blootstelling aan belangrijke 
groeitrends op lange termijn

Wereldwijde 
demografische 
en economische 
veranderingen, 
als gevolg van de 
uitbreiding van de 
middenklasse in de 
opkomende landen 

Bewustmaking van 
gezondheidskwesties

Digitale opportuniteiten 
en ontwrichtingen

Duurzame ontwikkeling & 
grondstoffenschaarste
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Groep Brussel Lambert
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De groei van de intrinsieke waarde wordt door GBL geleid door 
middel van een efficiënt beheer van de portefeuille, dat waarde 
creëert op lange termijn.

Sinds de lancering van de herschikkingsstrategie in 2012, is de netto-
actiefwaarde van GBL met 7,3% per jaar gestegen, wat bijdraagt tot de 
Total Shareholder Return van 12,0% over dezelfde periode.

Continue en duurzame groei van onze intrinsieke 
waarde op lange termijn realiseren
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+ 26%Netto-actiefwaarde

Onze strategische doelstelling
Waardecreatie op lange termijn door 
een continue en duurzame groei van 
onze intrinsieke waarde en onze 
dividenduitkering
Onze doelstelling is om op lange termijn prestaties 
te blijven leveren die beter zijn dan onze referentie- 
index, de Stoxx Europe 50, uitgedrukt in totaal 
aandeelhoudersrendement (“Total Shareholder Return” of 
“TSR”), door middel van de stijging van onze netto- 
actiefwaarde en van een aantrekkelijk dividendrendement.

Over de periode 2012-2019, na de lancering van de 
herschikkings-strategie van de portefeuille, heeft GBL beter 
gepresteerd dan haar referentie-index met een Total Shareholder 
Return op jaarbasis dat 326 basispunten hoger is.

De TSR van 12,0% moet worden geanalyseerd op een voor het 
risico aangepaste basis, rekening houdend de hoogwaardige 
kwaliteit en de sterke kredietwaardigheid van de activa die deel 
uitmaken van de portefeuille van GBL, zoals beschreven in dit 
hoofdstuk.

TSR op jaarbasis op 31 december 2019  
(met geherinvesteerde dividenden)

2011 - 19 (1)
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GBL lanceerde de herschikking van haar portefeuille in 2012 om haar 
profiel van groei en veerkrachtigheid te diversifiëren en versterken en zo 
haar waardecreatiepotentieel op lange termijn te verbeteren.

Deze transformatie heeft plaatsgevonden door middel van een 
aanzienlijke portefeuillerotatie, met desinvesteringen en acquisities 
voor een totaal bedrag van 19 miljard euro. Dit heeft geleid tot een 
substantiële verschuiving van hoogrenderende activa in de energie-
en nutssector naar groei-activa in de consumptiegoederensector, de 
industrie en de zakelijke dienstverlening.

GBL wil investeren in hoogwaardige ondernemingen die leiders zijn in 
hun sector, met een Investment Grade kredietkwaliteit en met sterke 
bedrijfsmodellen:
•  gericht op organische en externe groei als belangrijke hefboom voor 

waardecreatie op lange termijn;
•  duurzaam ontwikkeld door deskundige managementteams, geleid 

door een strategische visie; en
•  ondersteund door een gezond cash generatie profiel en een gedegen 

financiële structuur.

Bovendien, wil GBL de diversificatie van haar investeringsuniversum, 
haar portefeuille en de bijdragers tot de dividenden voortzetten door 
middel van de ontwikkeling van haar alternatieve activaplatform, Sienna 
Capital (zie het hoofdstuk Sienna Capital op pagina’s 52 tot 59 voor meer 
informatie).

Door kapitaal in te zetten in hoogwaardige activa, 
leiders in hun sector

Positie in de sector (1) Nr 2 Nr 2 Nr 1 Nr 1 Top 3 Nr 1 Europees leider Nr 1 Top 5 Nr 2 in Europa

Publieke rating
(S&P / Moody’s) (2) Zonder rating BBB+ / Baa1 Zonder rating / A3 BBB / Baa2 Zonder rating BBB- / Baa2 B / B2

Zonder rating / 
Baa2

BB- / Ba3 Zonder rating

Netto leverage (3) - 2,6x 0,9x 1,4x 1,9x 2,2x n.b. - 3,5x n.b.

Opmerking: informatie op 31 december 2019
Bron: (1) GBL, (2) Bloomberg en (3) nettoschuld in verhouding tot EBITDA , gepubliceerd door de ondernemingen in portefeuille et aangepast overeenkomstig IFRS 16 (met uitzondering van LafargeHolcim)

(1) Berekend vanaf eind 2011
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Handhaving van een gestage groei van het 
dividend en een aantrekkelijk dividendrendement 
op lange termijn

GBL is een betrokken belegger die permanent kapitaal inzet met een 
langetermijnvisie. GBL wil bijdragen tot de waardecreatie door middel 
van haar betrokkenheid in de bestuursorganen van de ondernemingen in 
portefeuille. Als betrokken aandeelhouder en bestuurder, richt GBL zich 
op:
•  de algemene strategie van haar ondernemingen in portefeuille, met 

bijzondere aandacht voor organische groei en opportuniteiten in 
fusies en overnames;

•  de selectie, de benoeming en de vergoeding van het Uitvoerend 
Management; en

•  de aandeelhoudersvergoeding (dividendbeleid, programma’s voor de 
inkoop van eigen aandelen) en de gepaste kapitaaltoewijzing.

In deze context stelt GBL haar ervaring, haar expertise en haar netwerk 
ten dienste van haar ondernemingen in portefeuille om te bijdragen tot 
de waardecreatie. Als een betrokken aandeelhouder is GBL echter nooit 
betrokken bij het dagelijks beheer van haar ondernemingen in portefeuille.

In lijn met haar doelstelling van waardecreatie op lange termijn en 
duurzame wijze en als verantwoorde belegger, eist GBL, dat de 
praktijken van haar ondernemingen in portefeuille op het gebied van 
duurzame ontwikkeling voldoen aan de hoogste internationale normen 
(zie het duurzaamheidsrapport op pagina’s 60 tot 79 voor meer 
informatie).

Door te handelen als een betrokken en verantwoorde belegger 
bijdragend tot de waardecreatie op lange termijn
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Brutodividend Dividendrendement

GBL biedt haar aandeelhouders een aantrekkelijk dividendrendement.

GBL heeft de afgelopen 15 jaar gemiddeld een dividendrendement van 
3,6% behaald.

Op basis van het door de Raad van Bestuur voorgestelde 
dividenduitkering voor het boekjaar 2019 van 3,15 euro per aandeel, 
bedraagt het dividendrendement van GBL 3,4% en overtreft met  
75 basispunten het gewogen gemiddelde van de dividendrendementen 
van de genoteerde activa in haar portefeuille(1).

Dit is het resultaat van:
•  De positieve mechanische impact van het disagio (25,5% op 

31 december 2019);
•  De stijgende bijdrage van Sienna Capital, het platform voor 

alternatieve niet-genoteerde activa.

Het dividendbeleid van GBL bestaat erin een stabiel of groeiend 
dividend uit te keren in de tijd.

Over de voorbije 15 jaar heeft GBL:
•  haar brutodividend per aandeel bijna verdubbeld, wat 

overeenkomt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage 
van 4,6% over deze periode; en

•  aan haar aandeelhouders 5,9 miljard euro uitgekeerd. 

De uitkeerbare reserves bedragen per eind 2019 10,9 miljard euro(2). 
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SGS Lafarge-
Holcim

ImerysUmicore GEA Ontex Gecombineerd GBL

1,3

2,1

3,0

3,7

1,7

5,7

2,9

0,9

2,6

3,4

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Gewogen gemiddeld dividendrendement van genoteerde activa in portefeuille

Eerste 
investeringsjaar 2015 2006 2013 2005 2013 1987 2017 2015 2019 2017

Rangorde van GBL in 
aandeelhouderschap Nr 1 Nr 3 Nr 1 Nr 1 N° 1 Nr 1 Nr 3 Nr 1 Nr 1 Nr 3

Raad van Bestuur 1/16 2/14 3/10 2/11 2/10 3/13 1/12 2/8 3/5 1/9

Auditcomité 1/4 0/3 1/4 1/4 1/3 1/4 0/5 1/3 n.v.t. 1/4

Benoemings- 
en/of Remuneratie-
comité

0/3 0/3 - 1/5 1/4 1/5 0/3 2/5 - 2/6 0/4 1/4 n.v.t. n.v.t.

Strategisch comité n.v.t. 1/6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3/7 1/7 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

(1)  Bruto dividenrendementen op 31 december 2019 (bron: brutodividend van de Bloomberg-consensus 
op 6 maart 2020) en gecombineerd dividendrendement berekend als het gewogen gemiddelde op basis 
van de waarde van de activa op 31 december 2019

(2)  Voor dividenduitkering voor het boekjaar 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gewone 
Algemene Vergadering van 28 april 2020
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Duidelijke investeringscriteria 
Voorafgaand aan een investering voert GBL een grondige analyse uit, 
waarbij het potentieel voor zowel groei als neerwaartse bescherming 
wordt beoordeeld.

De beoordeling van de investeringen van GBL heeft tot doel 
een strikte selectie van de opportuniteiten uit te voeren op basis 
van het volgende raamwerk van kwalitatieve en kwantitatieve 
beleggingscriteria:

   Naleving van onze criteria op gebied van duurzame 
ontwikkeling

 •   Strategie en verbintenissen op gebied van duurzame 
ontwikkeling (met passende rapportage en bestuurs-
organen voor de investeringsopportuniteiten in 
genoteerde activa)

   Aantrekkelijke onderliggende markten die van 
gunstige trends op lange termijn genieten

 • Groei - / Consolidatiepotentieel
 • Weerbaar doorheen de economische cycli
 • Blootstelling aan groeitrends op lange termijn
 • Gunstige concurrentiedynamiek
 • Toetredingsdrempels

   Marktleiderschapspositie, met een duidelijk en 
duurzaam businessmodel

 •  Potentieel voor organische groei
 • Sterke capaciteit voor het genereren van cashflows
 •  Rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de 

gewogen gemiddelde kapitaalkost
 • Lage financiële schuldhefboom voor genoteerde  
  investeringen
 • Relevante positionering ten aanzien van digitale of  
  technologische ontwrichtingen

  Positie als referentieaandeelhouder, met een 
 deugdelijk bestuur

 •   Mogelijke positionering als grootste aandeelhouder die 
invloed uitoefent

 • Mogelijke vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur
 • Hoogwaardige managementteam

  Waardering
 •  Lange termijn doel van twee cijfers voor de TSR
 •  Tevredenstellende dividendrendement voor genoteerde  
  investeringen

Richtlijnen voor desinvesteringen
Als investeringsvehikel dat permanent kapitaal inzet, is GBL niet 
gebonden aan een investeringshorizon. Investeringen worden zolang als 
nodig gehouden om hun waarde te optimaliseren.

De activa in de portefeuille worden voortdurend geëvalueerd om de 
risico’s op een rigoureuze en voortdurende manier op te volgen en 
eventueel een overdrachtsstrategie te bepalen. Deze beoordeling richt 
zich op het behoud van kapitaal en het beperken van het neerwaartse 
risico door het analyseren van de volgende factoren:

Potentieel voor verdere waardecreatie

Waarderingsrisico
• Waarderingsmaatstaven boven het historisch gemiddelde
• Potentieel TSR lager dan de interne doelstellingen

Bedrijfsrisico
•  Risico op ontwrichting van het businessmodel bij digitale of 

technologische ontwikkelingen
•  Andere bedrijfsrisico’s, in het bijzonder met betrekking tot 

concurrerende omgeving, geopolitiek en duurzame ontwikkeling

Risico van portefeuilleconcentratie
Doel om niet meer dan 20-25% te overschrijden in termen van:
•  Blootstelling van de portefeuille aan één enkel actief; en/of
•  Bijdrage van één enkel actief aan de cash earnings.

Beheerstrategie van de portefeuille

De activarotatie van GBL is gebaseerd op een voortdurende 
evaluatie van het potentiële rendement op lange termijn van de 
bestaande deelnemingen in onze portefeuille, vergeleken met nieuwe 
investeringsalternatieven.

GBL Jaarverslag 201916



Investeringsuniversum
GBL investeert in het volgende universum:
• Ondernemingen met een hoofdkantoor in Europa, die genoteerd of   
 niet-genoteerd kunnen zijn;
•  GBL streeft ernaar een belangrijke aandeelhouder te zijn in 

het kapitaal van haar ondernemingen in portefeuille en een 
betrokken rol te spelen in het bestuur via meerderheidsbelangen of 
minderheidsposities met zeggenschap;

•  De investeringen in equity bedragen tussen 250 miljoen euro en 
2 miljard euro, mogelijks in co-investering met andere 
gerenommeerde beleggingsondernemingen;

•  GBL wil de diversificatie van haar portefeuille versterken door 
haar alternatieve beleggingen verder uit te bouwen via haar 
dochteronderneming Sienna Capital.

Sectorgenoten
Gelot op (i) haar geograpfisch mandaat, (ii) haar positionering als 
betrokken belegger die permanent kapitaal inzet, (iii) haar portefeuille 
die voornamelijk bestaat uit ondernemingen van wereldklasse, 
beursgenoteerd en van een Investment Grade kredietkwaliteit,  
(iv) haar omvang, is GBL actief in een beperkt sectoraal universum 
waarbinnen ze de volgende sectorgenoten identificeert:

Land van vestiging Netto-actiefwaarde (1)
Beurswaarde 

per eind 2019 (2) Brutobèta (3)

Genoteerde activa 
(in % van de laatst 

gepubliceerde waarde 
van de portefeuille)

 (1)

Publieke kredietrating  
S&P / Moody’s (2) LTV (1)

Investor AB Zweden 46,2 milliard euro 37,4 milliard euro 1.08 69% AA- / Aa3 2,8%

EXOR Italië 21,0 milliard euro 16,6 milliard euro 1.56 69% BBB+ / Zonder rating 10,8%

IndustriVärden Zweden 10,7 milliard euro 9,6 milliard euro 1.08 100% A+ / Zonder rating 3,5%

Kinnevik Zweden 7,0 milliard euro 6,1 milliard euro 1.14 83% Zonder rating 1,3%

Wendel Frankrijk 7,4 milliard euro 5,4 milliard euro 0.97 48% BBB / Baa2 6,0%

GBL België 20,3 miljard euro 15,2 miljard euro 0.95 86% Zonder rating 3,7%

(1) Bron: Informatie gepubliceerd door de sectorgenoten van GBL in euro (of omgezet in euro) voor de periode met afsluiting per eind 2019 (met uitzondering van EXOR: periode eindigend op 30/06/2019)
(2) Bron: Bloomberg
(3) Bron: Bloomberg (gemiddelde op 2 jaar berekend op 31/12/2019 en op basis van de dagelijkse gegevens ten opzichte van de referentie-index van GBL, voor vergelijkingsdoeleinden)  
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Een gedegen en flexibele financiële structuur
GBL streeft ernaar een gezonde financiële structuur te handhaven met: 
•  een solide liquiditeitsprofiel; en
•  een beperkte nettoschuld in vergelijking met de portefeuillewaarde.

De financiële draagkracht die uit het liquiditeitsprofiel voortvloeit, 
zorgt ervoor dat de nodige middelen beschikbaar zijn, waardoor 
investeringsopportuniteiten gedurende de gehele economische cyclus 
snel kunnen worden aangegrepen en op lange termijn een stabiel of 
groeiend dividend kan worden uitgekeerd.

De evolutie van de Loan To Value ratio vloeit voort uit de verdere 
concretisering van de investeringsopportuniteiten voor belangrijke 
deelnemingen in het kapitaal van ondernemingen die voldoen aan  
de investeringscriteria van GBL in het kader van de strategie van 
herschikking van de portefeuille.

Deze ratio wordt nauwlettend opgevolgd en is de afgelopen 15 jaar 
voortdurend onder de 10% gebleven. Deze conservatieve visie sluit  
aan bij de patrimoniale aanpak van GBL en biedt een oplossing voor 
mogelijke nefaste marktontwikkelingen gedurende de hele cyclus.

Op het einde van het jaar 2019 had GBL:
•  een Loan To Value ratio van 3,7%; en
•  een liquiditeitsprofiel van 4,0 miljard euro, bestaande uit  

geldmiddelen en kasequivalenten voor een bedrag van  
1,8 miljard euro en niet-opgenomen toegezegde kredietlijnen (zonder 
financiële convenanten) voor een bedrag van 2,1 miljard euro die in 
2024 en 2025 vervallen.
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Loan To Value

Deugdelijk bestuur
GBL beschikt over een stabiele en solide basis van familiale 
aandeelhouders en wordt ondersteund door het partnerschap tussen 
de families Frère en Desmarais, dat al tientallen jaren bestaat. De huidige 
aandeelhoudersovereenkomst tussen de twee families is van kracht  
tot 2029, met de mogelijkheid van verlenging, en voorziet in een paritaire 
controle over Pargesa Holding S.A. en GBL.

GBL beschikt over een degelijk ondernemingsbestuur, zoals beschreven 
in het hoofdstuk “Deugdelijk Bestuur” op de pagina’s 176 tot 206, en 
dankzij haar nauwe banden met de controlerende aandeelhouders kan 
GBL snel overgaan tot het aangrijpen van de investeringsopportuniteiten.

Het remuneratiebeleid van de CEO van GBL dat op pagina 190 wordt 
beschreven, werd opgesteld met het oog op de afstemming van zijn 
belangen op die van de aandeelhouders. Zijn remuneratie sluit elke 
variabele cashcomponent uit en omvat een incentiveplan op 
lange termijn dat gekoppeld is aan het Total Shareholder Return. 

Vereenvoudigde aandeelhoudersstructuur per 31 december 2019

% bezit
(% stemrechten)
(1) Rekening houdend met de geschorste stemrechten van de eigen aandelen

Familie Frère

Parjointco

Pargesa 
Holding S.A.

Groep Frère

Familie Desmarais

Power 
Corporation of  
Canada groep

50%

3%

56% (75%)

50% (52%) (1)

50%

In Zwitserland 
genoteerde 
onderneming

Operationele uitmuntendheid
Wij verzekeren operationele efficiëntie ter 
ondersteuning van de waardecreatie van GBL
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Yield enhancement
Als bijkomende hefboom voor waardecreatie heeft GBL activiteiten 
gericht op yield enhancement uitgebouwd. Deze worden op een 
uiterst conservatieve manier uitgevoerd, voornamelijk door middel 
van de handel in afgeleide producten door een speciaal team dat 
enkel in gestandaardiseerde producten actief is met zeer korte 
looptijden en lage deltaniveaus, en op basis van een grondige kennis 
van de onderliggende activa in portefeuille.

De inkomsten uit deze activiteit schommelen in functie van de 
marktomstandigheden. In de afgelopen 5 jaar dekten ze gemiddeld 
46% van de operationele kosten (1) van GBL.

Dekking van de operationele kosten (1) door de opbrengsten uit 
yield enhancement (1)
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(1) Zoals weergegeven in de cash earnings

Kostenefficiëntie
GBL streeft naar operationele excellentie, met een sterke focus op 
kostendiscipline. 
Hierdoor kunnen lage operationele kosten (1) worden opgetekend in 
vergelijking met de netto-actiefwaarde, die in het verleden onder de  
20 basispunten zijn gebleven.

Operationele kosten (1) / Netto-actiefwaarde
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Een evenwichtig economisch model
De dividenduitkering van GBL is hoofdzakelijk afkomstig van de 
dividendbijdrage van haar ondernemingen in portefeuille,  
na aftrek van haar kosten.

De ratio van uitkering van dividenden van GBL (of payout-ratio) 
wordt berekend op basis van de cash earnings. De payout-ratio 
wordt bijgevolg niet berekend op basis van de kasstromen van de 
verkoop van activa (inclusief meerwaarden).

Als gevolg van (i) de verkoop van de hoogrentende activa van de 
energie- en nutssector en (ii) de uitzonderlijke kasstroom voor een 
bedrag van 127 miljoen euro (zie details op pagina 95 en 96 van 
het hoofdstuk Economische voorstelling van het geconsolideerd 
resultaat), was de dividenduitkering van GBL in 2019 lager dan 
haar cash earnings, wat resulteert in een positief dividendverschil.

GBL beschikt over een sterk liquiditeitsprofiel wat het mogelijk 
maakt dat haar beleggingsstrategie gedurende de gehele 
conjunctuurcyclus kan worden uitgevoerd.

Uitkering van dividenden Investerings capaciteit

Liquiditeits profielCash earnings

Niet-
opgenomen 
toegezegde 
kredietlijnen 
zonder 
financiële 
convenanten

Geldmiddelen 
en kas-
equivalenten

Verkoop 
van activa 
(inclusief 
meerwaarden)

–   Netto operationele  
kosten

–  Netto financiële kosten
–  Belastingen

+   Opbrengsten uit yield 
enhancement

Uitkering van dividenden 
door de ondernemingen 
in portefeuille en 
Sienna Capital

+

Opbrengsten uit yield enhancement

Opbrengsten uit yield enhancement / Operationele kosten
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