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The information (“Confidential Information”) contained in this presentation is confidential and is provided by Ontex Group NV or one of its subsidiaries 

(“the Company”) confidentially to you solely for your reference and may not be transmitted or distributed to any other persons for any purpose whatsoever. 

The Confidential Information is subject to change without notice, its accuracy is not guaranteed, it has not been independently verified and it may not contain 

all material information concerning the Company. The Company, nor any of their respective directors make any representation or warranty (express or implied) 

regarding, or assumes any responsibility or liability for, the accuracy or completeness at, or any errors or omissions in, any information or opinions contained 

herein. None of the Company or any of their respective directors, officers, employees, stockholders or affiliates nor any other person accepts any liability in 

negligence or otherwise whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection therewith. 

No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information set further in this presentation or on its completeness.

This presentation does not constitute or form part of any offer or invitation for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe 

for any securities, nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Recipients of this 

presentation are not to construe the contents of this presentation as legal, tax or investment advice and should consult their own advisers in this regard.

This presentation may contain statements that constitute forward-looking statements which involve risks and uncertainties. These statements include 

descriptions regarding the intent, belief or current expectations of the Company or its officers with respect to the consolidated results of operations and financial 

conditions, and future events and plans of the Company. These statements can be recognized by the use of words such as ‘expects’, ‘plans’, ‘will’, ‘estimates’, 

‘projects’, or words of similar meaning. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and actual results may differ significantly 

from those in the forward-looking statements as a result of various factors and assumptions. You are cautioned not to place undue reliance on these forward-

looking statements, which are based on the current view of the management of the Company on future events. The Company does not undertake to revise 

forward-looking statements to reflect future events or circumstances.



Gewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders



Opening van de vergadering en
samenstelling van het bureau



Oproeping, registraties en geldigheid 
van stemmen



Geldigheid van de vergadering
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Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

1. Jaaroverzicht (ter informatie)

2. Verslag commissaris (ter informatie)

3. Geconsolideerde jaarrekening (ter informatie)

4. Statutaire jaarrekening (ter goedkeuring)

5. Kwijting bestuurders (ter goedkeuring)

6. Kwijting commissaris (ter goedkeuring)

7. Herbenoemingen bestuurders (ter goedkeuring)

8. Remuneratieverslag (ter goedkeuring)

9. Lange Termijn Incentive Plan (ter goedkeuring)

10. Toepassing artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen (ter goedkeuring)

11. Volmachten (ter goedkeuring)
12. Varia
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Introductie door de Voorzitter
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FY 2017 resultaten

Gewone Algemene vergadering van aandeelhouders

Charles Bouaziz, CEO



Transformatie van Ontex
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De transformatiereis is in volle gang...

11Transformation of Ontex
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Omzet (€ miljard)

Recurrente EBITDA (€ miljoen)

Eigen merken van Ontex (van de Group omzet)

Omzet gerealiseerd buiten West-Europa

Werknemers

Productievestigingen

R&D centra

Om een toonaangevend consumptiegoederenbedrijf te worden



Ontex Brazilië-update
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Ontex Brazilië

De lange-termijnfundamentals blijven intact

13Update on Ontex Brazil

4de grootste markt voor persoonlijke hygiëne ter wereld

Strategische fit die voldoet aan al onze belangrijkste acquisitiecriteria

Versterkte aanwezigheid in de regio-Amerika, een versterkte tweede platform als aanvulling op het Europese 

platform

Leidende positie in incontinentie bij volwassenen, goede positie in babyverzorgingsproducten

Aanwezigheid in alle distributiekanalen en gediversifieerd klantenbestand

Productie en O & O-integratie op schema

Vastberaden om een aantrekkelijke positie van Ontex Brazilië te maken
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Brazilië babyverzorging marktwaarde

Ontex aandeel van marketvolume – Brazilië babyverzorging

• Uitdagende economische en concurrentiële omgeving

• Complexiteit van een carve-out, nieuw management 
aangesteld medio 2017

• Gevorderde leiderschap van verzorgingsproducten voor 
volwassenen in een groeiende categorie

• De waarde van de babyluierscategorie viel terug in 2017 
na groei in 2016

• Stabilisatie van marktaandeel voor babyluiers na afname 
tijdens eigendomsoverdracht, met eerste tekenen van 
beterschap

• Kortingen aan klanten boven het gebudgetteerde niveau 
en overdadige kortingen, die gedurende het jaar niet 
geboekt werden, wat leidde tot een last van € 15 miljoen 
in december 2017

• Aanzienlijke acties om uitdagingen aan te pakken

Ontex Brazilië

Overzicht van eerste jaar

14

3,5%

-3,3%

2016 2017

Source:  Nielsen retail index through December 2017Update on Ontex Brazil

Ontex ownershipFormer ownership
Transaction 

announcement



2017 Hoogtepunten van de groep
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Verdere vooruitgang op de Ontex-transformatiereis

Uitstekende omzetprestaties met LFL-groei in alle drie de categorieën

Stevige onderliggende margeprestaties en lagere marge bij acquisitie in Brazilië

Aanzienlijke voordelen in de komende jaren tengevolge van herfinanciering van netto schuld

Verbeterd belastingtarief

Versterkte productie-capaciteiten

16

Noot: zie “Alternatieve prestatiemaatstaven” in de bijlage bij deze presentatie voor meer informatie met betrekking tot de belangrijkste KPI’s

Group Highlights

FY 2017
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Groei versnellen door innovaties doorheen het bedrijf

Bevestiging van de voordelen van het investeren in nieuwe competenties

17Group Highlights

Healthcare

Americas
Retail

Mature
Market

Retail

MENA

Dameshygiëne

Healthcare
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Sales bridge FY 2017 (€m)

LFL groeiprogressie (%)

Group omzet overzicht

• Gerapporteerde omzet +18,2% in FY 2017

• Vergelijkbare omzet (LFL) +5,5% in FY 2017 gedreven door 
significante volumegroei

• Omzet factoren:

• Sterk mid-enkele-cijferige groei in Mature Markets, 
aanzienlijk hoger dan de onderliggende marktgroei

• Dubbelcijferige LFL-groei in de divisie Americas Retail

• Tien maanden van Ontex Brazilië in gerapporteerde 
omzet

Omzetprestatie ruim boven ons markten

Sterke vraag van consumenten naar producten van Ontex

18Group Highlights

1.993

2,355

FY 2016 Volume Price/Mix FX Acquisition FY 2017

3,6%

6,6%
4,3%

7,2%

Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17

+5.5% FY
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Retailer Brand Presence

6,8%
6,3%

7,1%

5,2%

8,0%

4,2%

Q4 FY Q4 FY Q4 FY

• Babyververzorging LFL-omzet stijgt sterk met 6,3%:

• Ontex-merken presteren in de meeste van onze markten beter 

dan de categoriegroei

• Groei van de retailermerken in MMR aanzienlijk meer dan de 

totale markt

• Verzorgingsproducten voor volwassenen LFL-omzet 5,2% 
hoger:

• + 10% groei in retailkanalen

• De verkopen in institutionele kanalen namen toe

• Volwassen pull-ups bleven een snellere groei zien

• Dameshygiëne LFL-omzet 4,2% hoger:

• Nieuw contracten verworven bij toonaangevende retailers in 

West-Europa

• Snellere groei dan de categorie

LFL sales growth

Categorie overzicht

Sterke LFL-omzetgroei in alle categorieën

Group Highlights

29% 9%61%
% FY reported 
Group sales1

Note 1: Category split excludes 1% of “Other”

Babycare Adult Inco Femcare

48,3%

9,7%

39,4% 37,4%

9,5%

50,4%

11,2%

39,2% 37,4%

9,7%

MMR Russia MMR MMR Russia

2016

2017

Adult care Feminine careBaby care

Source: Retailer brand share in volume is based upon 2017 Nielsen data
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Recurrente EBITDA marge

Stevige onderliggende margeprestaties en lagere marge bij acquisitie in Brazilië

20Financial Review

Belangrijkste marge factoren

Bruto margecontractie van 47 basispunten tot 28,9% voor FY 2017

• Gedreven door hogere grondstofprijzen, negatieve FX en extra fabricagekosten

• Compensatie gedeeltelijk door sterke LFL-groei en besparingen die het hele jaar door worden gegenereerd

Recurrente EBITDA-marge daalt met 117 basispunten naar 11,3% in FY 2017

• Veerkrachtige margeprestaties, exclusief Brazilië op 12,0%, ondanks de impact van de brutomarge, tijdelijk hogere distributiekosten en 
aanhoudende investeringen in verkoop- en marketingcompetenties

• Ontex Brazilië recurrente EBITDA-marge op 3,8%, ruim onder de verwachtingen en beïnvloed door € 15 miljoen uitzonderlijke kosten 
in december 2017

Lagere FX tegenwind ten opzichte van 2016

• - € 7,8 miljoen, voornamelijk als gevolg van de Britse pond en de Turkse lira, gedeeltelijk gecompenseerd door de Russische roebel en 

de Tsjechische kroon
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Netto schuld & leverage

Herfinanciering van schulden in 2017: recurrente besparingen en langere looptijdprofiel

21Financial Review

Looptijdprofiel schulden (€m)• Nieuwe kredietfaciliteitenovereenkomst (september 2017) 
voor € 900 miljoen voor een periode van vijf jaar:

• Termijnlening van € 600 miljoen

• Revolving kredietfaciliteit van € 300 miljoen

• Nieuwe kredietfaciliteitenovereenkomst (december 2017) 
voor € 250 miljoen voor een looptijd van zeven jaar na 
vervroegde aflossing van € 250 miljoen 4,75% obligaties 
met maturiteit in 2021

• Geschatte jaarlijkse besparingen voor belastingen van €
10 miljoen vanaf 2018

• Renterisico grotendeels ingedekt, in lijn met het 
indekkingsbeleid van de Groep

• Voldoende liquiditeit en belangrijke verlenging van 
looptijden

730

250

900

250

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Note: No payment required for 2018 under the previous or the refinanced structure



Vooruitzichten
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Vooruitzichten

Strategische vooruitgang en prioriteiten

We hebben drie prioriteiten voor 2018:

• blijven investeren in initiatieven die een duurzame rendabele groei ondersteunen

• verder versterken van de bestaande Ontex activiteiten, blijven bouwen aan onze toonaangevende positie in retailermerken in
Europa en aan onze portefeuille van lokale merken

• Bereiken van duurzame verbeteringen in onze Braziliaanse activiteit.

In uitdagende markten verwachten we een beter evenwicht tussen omzet en rentabiliteit voor 2018. Voor de omzet verwachten we een
enkel cijferige omzetgroei op vergelijkbare basis in over het algemeen vlakke persoonlijke hygiënemarkten. Na een lager eerste halfjaar
verwachten we een sequentiële verbetering van de recurrente EBITDA marges in het tweede halfjaar, naarmate onze acties over alle
aspecten van de bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van prijszetting, productenmix en kostenbesparingen, vruchten afwerpen. Onze
engagement om onze marges in de toekomst te verbeteren, blijft ongewijzigd. We zullen deze korte-termijn uitdagingen doorstaan, terwijl
onze lange-termijn doelstellingen volledig intact blijven.

23Outlook
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LFL omzet
+1,7%

Q1 2018 hoogtepunten

Prestaties in overeenstemming met onze verwachtingen

Stevige omzet-prestaties met groep omzet van €558,1 million, + 1,7% YoY LFL

• Sterke prestaties bij volwassen incontinentie en dameshygiëne

• + 2,3% LFL voor Ontex-activiteiten, exclusief Brazilië

• Positieve impact van volumes en prijs / mix

24

Note: see “Alternative Performance Measures” in the appendix of this presentation for more information on the key metrics used

Ontex Highlights

Nettoschuld
€776,0 million

Recurrente EBITDA 
marge 
10,3%

Q1 2018

Recurrente EBITDA marge boven Q4 2017

• Recurrente EBITDA-marge tegen 10,3% versus 9,2% in Q4 2017

• Recurrente EBITDA-marge voor Ontex-activiteiten, exclusief Brazilië, van 11,5%

• Besparingen en efficiëntieprogramma's compenseren gedeeltelijk de aanzienlijke grondstof- en FX-tegenwind

• Selectieve investering in verkoop- en marketingactiviteiten ter ondersteuning van voortgezette omzetgroei

• Voortgang van acties in Brazilië met volledige voordelen verwacht in H2 2018

• Recurrente EBITDA daalde 17,9% tot € 57,5 miljoen in Q1 2018

Nettoschuld en leverage

• Nettoschuld van € 776,0 miljoen eind maart 2018

• Leverage bij 3,06x LTM Recurrente EBITDA
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2018 Vooruitzichten

Strategische vooruitgang en prioriteiten

Op basis van de in Q1 2018 gemaakte vooruitgang bevestigen we onze drie prioriteiten voor 2018:

• blijven investeren in initiatieven die een duurzame rendabele groei ondersteunen

• verder versterken van de bestaande Ontex activiteiten, blijven bouwen aan onze toonaangevende positie in retailermerken in
Europa en aan onze portefeuille van lokale merken

• bereiken van duurzame verbeteringen in onze Braziliaanse activiteit

Onze marktverwachtingen blijven ongewijzigd:

• hogere kosten voor grondstoffen

• volatiele en negatieve invloed van wisselkoersen en

• druk op de prijzen, vooral in de categorie Babyverzorgingsproducten.

In deze omstandigheden blijven we voor 2018 een lage één-cijferige LFL omzetgroei verwachten in grotendeels vlak evoluerende
markten voor hygiëneproducten. We verwachten dat de recurrente EBITDA-marges in de eerste helft van 2018 lager zullen zijn in
vergelijking met vorig jaar, voordat ze zullen verbeteren in de loop van de tweede helft van het jaar. Deze evolutie wordt verwacht
naarmate onze maatregelen met betrekking tot alle aspecten van de activiteiten, met inbegrip van prijszetting – wat tot enkele
volumeverliezen zal leiden – alsook mix en kostenbesparingen, steeds meer effect zullen opleveren.

25Outlook
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Duurzaamheid bij Ontex
Vooruitgang 2017
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Duurzaamheidsresultaten 2017: Duurzame groei

27

We ontwikkelen verantwoorde producten aan een betaalbare prijs.

• 36% van onze verkochte producten hebben een FSC of PEFC label

• Bijvoorbeeld; 60% van onze omzet uit de Scandinavische landen komt van 

producten met een of meerdere eco-of gezondheidslabels
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Duurzaamheidsresultaten 2017: Mensen in het hart

28

We willen een positieve impact hebben op de maatschappij en het leven van 

mensen verbeteren wanneer we in contact met hen komen.

Bevorderen van gezondheid & veiligheid

• 33% reductie van ongevallen op de werkplek

Diversiteit waarderen

• 11.000 werknemers

• Meer dan 50 nationaliteiten

• 29% vrouwen

Teruggeven

• 70% van onze sites is betrokken bij een initiatief van de lokale gemeenschap

• Ondersteuning van het WaSH-programma van UNICEF

Mensenrechten in onze toeleveringsketen

• 93% van onze grondstoffen- en verpakkingsleveranciers heeft onze gedragscode

ondertekend

• Lid van Business Social Compliance Initiative ('BSCI')

• Steunen de 10 business principes van UN Global Compact ('UNGC')
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Duurzaamheidsresultaten 2017: Verantwoorde productie

29

We streven ernaar om binnen de grenzen van onze planeet te opereren, zodat we 

de behoeften van de huidige en toekomstige generaties ondersteunen. 

We willen koolstofneutrale operaties hebben tegen 2030
• Onze ecologische voetafdruk in 2017 daalde met 29% in vergelijking met 2014 (2014 45 gCO2/€; 2017 

32 gCO2/€)
• 100% groene stroom op onze Europese sites
Milieusystemen ondersteunen de zaken die we doen
• 69% van onze hoofdinstallaties is ISO14001 gecertificeerd
• 62% van onze hoofdinstallaties is ISO50001 gecertificeerd
Verantwoord inkopen
• 100% van onze houtvezels zijn afkomstig van gecertificeerde of gecontroleerde bronnen
• 100% van onze katoen is afkomstig van organische bronnen
• meer dan 50% hernieuwbare grondstoffen in onze producten
• tot 80% hernieuwbare grondstoffen in onze verpakking
Geen afval naar stortplaats
• 85% van ons afval wordt gerecycleerd of verbrand met energierecuperatie



Deugdelijk bestuur en remuneratieverslag
Luc Missorten, Voorzitter van de Raad van Bestuur  

30
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Deugdelijk bestuur

Bestuur 

• De Raad van Bestuur bestaat uit 10 leden, waarvan

3 uitvoerend bestuurders, 2 niet-uitvoerend

bestuurders en 5 onafhankelijke bestuurders;

• De raad van bestuur kwam 15 maal samen in 2017.

De participatiegraad van haar leden was gemiddeld

97,3 %;

• Het Audit- & Risicocomité kwam 8 maal samen, met

een participatiegraad onder haar leden van 100%;

• Het Bezoldigings- en Benoemingscomité kwam 6

maal samen in 2017, met een participatiegraad

onder haar leden van 100 %,

Raad van Bestuur

• Luc Missorten1,2             (Voorzitter RvB)

• Inge Boets1,2  (Voorzitter A&R Com.)

• Gunnar Johansson1,2 (Voorzitter B&B Com.)

• Uwe Krüger²

• Charles Bouaziz 4

• Thierry Navarre1 4

• Jacques Purnode1 4

• Juan Gilberto Marin Quintero³

• Regi Aalstad 2

• Michael Bredael 3

1 als vertegenwoordigers van hun respectievelijke 

managementvennootschappen
2 onafhankelijke bestuurders
3 niet-uitvoerend bestuurder
4 bestuurder
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Remuneratiebeleid

32

Principes:
• De succesvolle realisatie van de Ontex’ strategie belonen 
• Interne consistentie
• Pay for performance
• Creatie van lange termijn aandeelhouderswaarde
• Niet-uitvoerende bestuurders krijgen geen vergoeding op basis van aandelen (in overstemming met de Corporate 

Governance Code) 

Samenstelling van het bezoldigingspakket van de leden van het Directiecomité:
• Vaste bezoldiging die rekening houdt met het niveau van verantwoordelijkheid
• Variabele cash bezoldiging (bonus)
• Aandelengebaseerde verloning: 50% restricted stock units en 50% aandelenopties (na 3 jaar uitoefenbaar)
• Voor enkele leden: pensioenplan en andere voordelen
• Op doelniveau bedraagt de bonus voor de leden van het Directiecomité ten minste 50 % van de vaste bezoldiging

(afhankelijk van het niveau van de functie). Een belangrijk deel van deze bonus is gelinkt aan de resultaten van het
bedrijf:
• 70 % (of 80 % voor de CEO) wordt bepaald door de financiële doelstellingen vervat in het Ontex lange termijn plan, noodzakelijk

om de groeiambities van de groep te realiseren (omzet, EBITDA and vrije kasstroom). Indien de realisatie van deze doelstellingen
lager is dan 90 % wordt er geen bonus uitgekeerd. Dit deel van de bonus wordt afgetopt op 150 %.

• 30% (20% for the CEO) wordt bepaald door het behalen van financiële doelstellingen en doelstellingen van individuele ontwikkeling
die elk lid met de CEO en de Voorzitter van de Raad van Bestuur aan het begin van het jaar overeenkomt. Dit deel van de bonus is
eveneens afgetopt op 150 %.
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Aandeelhouderschap & bezoldiging van de CEO en het 
Directiecomité per 31 december 2017 

33

Bezoldiging

Fixed Remuneration

2017 bonus

Pension & Benefits

Other remuneration

Granted in  

2017

Vested in 

2017

Granted in 

2017

Vested in 

2017

Charles Bouaziz 10.368 7.868 45.052 38.930

Philippe Agostini 3.098 1.484 13.463 7.343

Özgür Akyildiz 2.716 1.822 11.801 9.018

Amselem, Armando 3.425 0 14.882 0

Laurent Bonnard 2.443 1.491 10.616 7.379

Astrid De Lathauwer 2.430 1.399 10.559 6.922

Annick De Poorter 2.144 1.329 9.316 6.576

Martin Gärtner 1.891 1.124 8.218 5.561

Xavier Lambrecht 2.711 1.498 11.779 7.414

Thierry Navarre 4.828 3.359 20.979 16.620

Oriane Perreaux 1.705 980 7.408 4.849

Jacques Purnode 4.327 2.980 18.802 14.747

Mauricio Troncoso 3.322 0 14.436 0

Thierry Viale 1.942 1.427 8.440 7.061

CEO Exec. Management Team

€ 915.456 € 4.265.756

€ 357.028 € 1.186.902

€ 0 € 352.315

€ 64.794 € 235.603

# RSU's # Stock Options

Aandelen van het executive team:

1.086.626 of 1.32% van de 

uitstaande aandelen. 

Aandeelhouderschap
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Documenten en rapporten

34

- Statutair en geconsolideerd jaarverslag voor het boekjaar geëindigd op 31 

december 2017

- Statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar geëindigd op 31 

december 2017 

- Commissarisverslagen over de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen
voor het boekjaar geëindigd op 31 December 2017



V & A

35
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• Zoals te zien in de resultaten van kwartaal 1 is de omzet van de categorie

babyproducten gezakt met 2.8% en op een LFL basis met 1,5%. Dit is vooral te

wijten aan de prijsdruk op luiers. Verwachten jullie dat deze trend verder gaat

gaan voor het volledige jaar 2018? Daarnaast is er een groeitrend in

babybroekjes. Hoe groot is momenteel de verdeling tussen luiers en

babybroekjes in de categorie babyproducten? Naar welke verdeling streeft

Ontex? Wat is de verwachte groei in babybroekjes?

Vraag 1
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• Wat zijn de doelstellingen rond e-commerce? Wat zou de groei zijn voor dit

verkoopkanaal? Wordt er momenteel al gebruik gemaakt van

abonnementsmodellen? Wat is de trend rond abonnementsmodellen voor de

verschillende productcategorieën?

Vraag 2
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• Wat zijn de verwachtingen rond de capex van de volledige groep? Zal dit net

zoals in 2017 rond de 5% van de omzet zijn?

Vraag 3
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• In het artikel van Trends zegt jullie CEO dat men de situatie in Brazilië niet had

kunnen voorzien. De grootste verrassing was dat overmatige kortingen niet in de

boeken waren opgenomen. Dit is toch een flagrante inbreuk op de deontologie

en een belangrijk materieel feit. Heeft Ontex en zijn eventuele adviseurs dan

geen voldoende Due Dilligence gedaan? Hoe gaat u dit verhalen op de

verkopende partij en/of op uw adviseurs? Welke schadevergoeding gaat u eisen?

U betaalde voor Hypermarcas SA een Enterprise Value van 286 miljoen EURO.

Daar tegenover stond een bepaalde geschatte EBITDA? Welke? En hoeveel

lager is deze nu rekening houdend met de geheime betalingskortingen waar u

niks van afwist?

Vraag 4
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• Zijn er plannen om het wisselkoersrisico en grondstoffenrisico extra te verkleinen

via indekkingen via derivaten? Wat zijn dan ook de verwachtingen rond dit risico?

In 2017 is het grondstoffengebruik gedaald voor verschillende productgroepen, is

dit ook de verwachting voor 2018?

Vraag 5
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• In Mexico is de Mexicaanse anti-concurrentiewaakhond begonnen met een

onderzoek. Wat is de exacte reden voor dit onderzoek? Als er mogelijke boetes

zijn, in welke mate zijn deze geprovisioneerd of in welke mate kan u deze

verhalen op de vroegere eigenaar?

Vraag 6



Confidential

• Bij de beursgang werd gesteld dat het de doelstelling is om Ontex te laten

uitgroeien tot een internationale topspeler via fusies en overnames. Bij welke

grootte-orde van omzet en EBITDA denkt u uw taak minimum te hebben

volbracht ? Waar ligt de minimumgrens of de lat?

Vraag 7
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• Wat zijn de doelstellingen voor de leverage of schuldgraad van Ontex?

Momenteel is het 3,06x in het eerste kwartaal. Dit is aan de hoge kant. Zal u dan

de groei via overnames tijdelijk stoppen? Bekijkt u ook kapitaalverhogingen om

overnames te financieren? Of is de beurskoers hiervoor teveel teruggevallen.

Vraag 8
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Agenda

1. Voorstelling van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur over de statutair (niet-

geconsolideerde) en de geconsolideerd jaarrekeningen van de Vennootschap over het 

boekjaar geëindigd op 31 december 2017. 

2. Voorstelling van de verslagen van de commissaris over de statutaire (niet-

geconsolideerde) en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Raad van Bestuur van de 

Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 

geëindigd op 31 december 2017.
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Stemming: uitleg methode manuele stemming
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4. Goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening 
van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 
2017, met inbegrip van de bestemming van het resultaat. 

46

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening 
van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017, met inbegrip 
van de bestemming van het resultaat:

Overgedragen winst (verlies) van vorig boekjaar: € 482.311.587

Te bestemmen resultaat: € 3.330.331

Over te dragen winst: € 485.641.918

Bestemming wettelijke reserve: € 170.000

Bestemming reserve: € 10.724.391

Dividend door onttrekking uit beschikbare reserves (1): € 49.408.331
(1) (met als datum betaalbaarstelling dividend 5 juni 2018)



Confidential

5. Kwijting aan de bestuurders

47

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de personen die bestuurder van 

de Vennootschap waren tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2017, voor 

de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 

2017. 
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6. Kwijting aan de commissaris

48

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de commissaris van de

Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar geëindigd

op 31 december 2017.
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7. Herbenoeming van bestuurders

49

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de benoeming als bestuurder van elkeen van

de volgende personen:

(a) Revalue BVBA, met de heer Luc Missorten als vaste vertegenwoordiger voor 

een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene 

aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de 

jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2021; 
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7. Herbenoeming van bestuurders (vervolg)

50

(b) Inge Boets BVBA, met mevrouw Inge Boets als vaste vertegenwoordiger voor 

een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene 

aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de 

jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2021;
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7. Herbenoeming van bestuurders (vervolg)

51

(c) Tegacon Suisse GmbH, met de heer Gunnar Johansson als vaste

vertegenwoordiger voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone

algemene aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de

goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december

2021;
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7. Herbenoeming van bestuurders (vervolg)

52

(d) De heer Uwe Krüger, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die zal 

eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die 

zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 

geëindigd op 31 december 2021.
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8. Goedkeuring van het remuneratieverslag

53

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de

verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de Raad van Bestuur

over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017.
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9. Goedkeuring Lange Termijn Incentive Plan

54

Voorstel tot besluit: In overeenstemming met artikel 7.13 van de Belgische Corporate
Governance Code 2009, goedkeuring van het Lange Termijn Incentive Plan voor de
leden van Managementcomité en bepaalde andere senior managers. Het Lange Termijn
Incentive Plan zal gebruik maken van prestatieaandelen, aandelenopties en beperkte
voorraadeenheden. De eerste beurs vindt plaats in 2019. Er wordt verwacht dat beurzen
elk jaar gedurende vijf jaar plaatsvinden. De prestatieaandelen, aandelenopties en
restricted stock units worden gratis toegekend en kunnen na drie jaar worden
uitgeoefend, op voorwaarde dat de deelnemer nog steeds in dienst is op het moment van
uitoefening. De uitoefenprijs van de aandelenopties is gelijk aan de laatste slotkoers van
het aandeel van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de datum van
toekenning. De aandelenopties vervallen na 8 jaar.
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10. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van 
Vennootschappen

55

Voorstel tot besluit: in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van
Vennootschappen, goedkeuring, en voor zover nodig, bekrachtiging van alle bepalingen
die rechten verlenen aan derden die of van invloed zijn op de activa van de
Vennootschap of een schuld of verplichting creëren voor de Vennootschap indien de
uitoefening van deze rechten afhankelijk is van de lancering va neen openbaar
overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de
zeggenschap daarover zoals opgenomen in;

(a) Gesyndiceerde faciliteitenovereenkomst,
(b) Bilaterale faciliteitenovereenkomst,
(c) Gesyndiceerde factoringovereenkomst,
(d) Afdekkingsovereenkomst.
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11. Volmachten

56

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de

Vennootschap, alsook aan de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, elk

individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al hetgene te doen

dat nodig is of nuttig om de bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen.
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12. Varia

57
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Resultaten stemming 

Agenda-item 4.   Statutaire jaarrekening 

Agenda-item 5.   Kwijting bestuurders

Agenda-item 6.   Kwijting commissaris

Agenda-item 7.   Herbenoemingen bestuurders

Agenda-item 8.   Renumeratieverslag

Agenda-item 9.   Lange Termijn Incentive Plan

Agenda-item 10. Toepassing artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Agenda-item 11. Volmachten 



EINDE VAN DE VERGADERING
DANK U 
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Buitengewone Algemene Vergadering
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Opening van de vergadering en verificaties

• Samenstelling van het bureau

• Oproepingsformaliteiten

• Verificatie van de aanwezigheidsdocumenten voor de 
aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn

• Verificatie van de ontvangen volmachten

• Identificatie van andere personen aanwezig op deze meeting



Geldigheid van de vergadering

62
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Agenda

1. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan artikel 7 §1 van de Statuten van

de Vennootschap.

2. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van artikel 13 §1 van de Statuten

van de Vennootschap.

3. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van artikel 29 3°van de Statuten van

de Vennootschap.

4. Volmachten.
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1. Goedkeuring tot wijziging van artikel 7 §1 van de Statuten, in 
overeenstemming met artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen.

64

Voorstel tot besluit: als volgt:

De Raad van Bestuur kan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in

één of meerdere keren verhogen met een bedrag gecumuleerd over 5 jaar van:

Maximaal 50 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal als zodanig

bedrag wordt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van

25 mei 2018 geregistreerd, waarvan maximaal 20 % van het bedrag van het

maatschappelijk kapitaal als zodanig onmiddellijk na de algemene vergadering

wordt geregistreerd in geval van een kapitaalverhoging met intrekking of

beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders,

Deze toestemming kan worden verlengd in overeenstemming met de relevante

wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen

gedurende een periode van vijf (5 jaar) vanaf de datum van publicatie in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door

de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 mei 2018.
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2. Goedkeuring van de wijziging van artikel 13 §1 van de
Statuten, in overeenstemming met artikel 620 ev. van het
Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de wijziging van artikel 13 §1 van de Statuten, in overeenstemming
met artikel 620 ev. van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, als volgt:

§1 De Vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, in
overeenstemming met artikelen 620 ev. van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de limieten die in
deze bepalingen zijn vastgelegd, verwerven, op of buiten de aandelenmarkt, tot 10 % van de eigen
aandelen, winstbewijzen of bijbehorende certificaten voor een prijs die voldoet aan de wettelijke vereisten,
maar die in elk geval niet meer dan 10 % onder de laagste slotkoers ligt in de laatste dertig handelsdagen
voorafgaand aan de transactie en niet meer dan 5 % boven de hoogste slotkoers in de laatste dertig
handelsdagen voorafgaand aan de transactie. Deze machtiging is vijf jaar geldig vanaf 25 mei 2018. Deze
machtiging heeft betrekking op de verwerving op of buiten de aandelenmarkt door een rechtstreekse
dochteronderneming in de zin en op de limieten die zijn vastgelegd in artikel 627, eerste paragraaf, van het
Wetboek van Vennootschappen. Indien de verwerving door het bedrijf buiten de aandelenmarkt plaatsvindt,
zelfs door een dochteronderneming, moet het bedrijf voldoen aan artikel 620 §1, 5° van het Wetboek van
Vennootschappen.
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3. Goedkeuring, van de wijziging van artikel 13 §1 van de
Statuten, in overeenstemming met artikel 620 ev. van het
Belgische Wetboek van Vennootschappen.

66

Voorstel tot besluit: Goedkeuring, van de wijziging van artikel 13 §1 van de

Statuten, in overeenstemming met artikel 620 ev. van het Belgische Wetboek

van Vennootschappen, als volgt:

Het bedrijf is in alle wetten vertegenwoordigd door:

1) twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

2) de chief executive officer alleen, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur

en de anderen aan hem/haar gedelegeerde bevoegdheden;

3) twee leden van het directiecomité (in de zin van artikel 524bis van het

Wetboek van Vennootschappen), gezamenlijk optredend;

4) door elke andere persoon, handelend binnen de grenzen van het mandaat

dat hem door de Raad van Bestuur, het managementcomité of de chief executive

officer wordt verleend, naargelang het geval.
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4. Volmachten

67

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit:

De buitengewone algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke

bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Jonas Deroo en mevrouw

Benedicte Leroy, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling,

om al hetgene te doen dat nodig is of nuttig om de bovenstaande besluiten ten

uitvoer te leggen.
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Voting results

Agenda-item 1.   Authorized capital
Agenda-item 2.   Acquisition own shares
Agenda-item 3.   Representation rules
Agenda-item 4.    Agenda-item 11. Delegation of Powers
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EINDE VAN DE VERGADERING
DANK U
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