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Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders
-

Goedkeuring brutodividend van € 1,50
Goedkeuring voorgestelde benoemingen

Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder het
voorzitterschap van de heer Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de
volgende onderwerpen aan bod gekomen.
De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2021, zoals opgemaakt door
de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van € 1,50 per aandeel.
De dividend ex-date is 12 mei 2022. Het dividend zal betaalbaar zijn op 16 mei 2022 bij de volgende financiële
instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis, KBC Bank en Belfius Bank in België,
Société Générale in Frankrijk, ABN AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.
De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021, en
heeft het remuneratieverslag 2021 goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en
aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2021 en heeft de vergoedingen
van de Bestuurders en de Commissaris goedgekeurd.
De vergadering heeft het aantal bestuurders verlaagd van dertien naar elf en heeft de volgende voorstellen
aanvaard:
- de heer Maxime Parmentier wordt als bestuurder benoemd voor een periode van één jaar, tot de Gewone
Algemene Vergadering in 2023;
- de heer Oswald Schmid wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van één jaar, tot de Gewone
Algemene Vergadering in 2023;
- mevrouw Mei Ye wordt als onafhankelijk bestuurder herbenoemd voor een periode van één jaar, tot de
Gewone Algemene Vergadering in 2023.
Vandaag vond ook een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Het voorstel om een
aantal machtigingen aan de Raad van Bestuur te verlengen (onder andere om eigen effecten te verkrijgen, in pand
te nemen en te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel en om het kapitaal te verhogen in het
kader van een openbaar overnamebod) werd niet goedgekeurd.
Profiel
Bekaert (bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar de
voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze
klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt meer dan
27 000 medewerkers tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5,9 miljard in 2021.

Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande
toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden
dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden
uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en
neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt
geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd
met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.

Investor Relations

Persrelaties

Elizabeth O’Reilly
Telefoon: +32 56 76 61 00 - E-mail: elizabeth.oreilly@bekaert.com

Katelijn Bohez
Telefoon: +32 56 76 66 10 - E-mail: katelijn.bohez@bekaert.com

