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na de Gewone Algemene Vergadering 
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Persbericht 

 
Gewone Algemene Vergadering van 6 mei 2021  

 

 

 

De Gewone Algemene Vergadering van Sofina NV werd donderdag 6 mei 2021 gehouden 

overeenkomstig de deelnamemodaliteiten omschreven in de oproeping gepubliceerd op 2 april 

jongsleden. 

 

 

Goedkeuring van een unitair brutodividend van 3,01 EUR1, hetzij een nettodividend 

van 2,11 EUR 

 

De Gewone Algemene Vergadering heeft de op 31 december 2020 afgesloten balans en de 

resultatenrekening, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd met inbegrip 

van de toekenning van een unitair brutodividend van 3,011 EUR per aandeel, hetzij 2,11 EUR 

na inhouding van de roerende voorheffing. 

 

Het dividend zal betaalbaar zijn door Euroclear in ruil voor coupon n°23 op 18 mei 2021          

(« Ex-date »: 14 mei 2021 en « Record date »: 17 mei 2021). 

 

Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag 

 

De Gewone Algemene Vergadering heeft het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 

2020 goedgekeurd, evenals het ontwerp van Remuneratiebeleid dat van toepassing is op niet-

Uitvoerende Bestuurders en de leden van het Executive Committee. 

 

Goedkeuring van de voorgestelde herbenoemingen van bestuurders 

 

De Gewone Algemene Vergadering heeft tevens de voorgestelde herbenoemingen van 

berstuurders goedgekeurd. De mandaten van dhr. Nicolas Boël, mevr. Laura Cioli, dhr. 

Laurent de Meeûs d’Argenteuil, mevr. Anja Langenbucher, dhr. Dominique Lancksweert, 

mevr. Catherine Soubie en mevr. Gwill York werden vervolgens verlengd voor de voorziene 

termijnen. 

  

 
1 Het niet afgerond dividend bedraagt 3,014286 EUR. 



   

 

 

   

 

 

 

Schatting van het eigen vermogen per aandeel op 31 maart 2021 

 

Naar aanleiding van de vragen gesteld door de aandeelhouders tijdens de Gewone Algemene 

Vergadering, gaf de Vennootschap aan dat het eigen vermogen per aandeel, exclusief 

dividend en tantièmes, berekend op 31 maart 2021, werd geschat op 271,51 EUR2. Dit cijfer 

werd niet gecontroleerd door de Commissaris. 

 

 

* * * 
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BE0003717312) 

 Website: www.sofinagroup.com 

 

 
2 Op basis van 33.700.722 uitstaande aandelen. De niet-beursgenoteerde participaties van de directe 
investeringen (Minderheidsinvesteringen op lange termijn en Sofina Growth) worden gewaardeerd tegen 
hun waarde op 31 december 2020 terwijl de beursgenoteerde deelnemingen van de directe 
investeringen worden gewaardeerd tegen de beurskoers op 31 maart 2021. Indirecte investeringen 
(Sofina Private Funds) worden in het algemeen gewaardeerd op basis van de rapporten per 31 december 
2020, verkregen van de General Partners van deze beleggingsfondsen – deze waarden worden echter 
aangepast om rekening te houden met de kapitaalvrijgaven en uitkeringen die hebben plaatsgevonden 

sinds de datum van uitgifte van het laatste rapport, alsook met wijzigingen in de beurskoers van 
beursgenoteerde ondernemingen. Alle waarderingen worden omgerekend in euro tegen de wisselkoers 
van 31 maart 2021. 
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