
 

 

Aangepaste financiële kalender 

Verwijzend naar het eerdere persbericht van 2 april met betrekking tot de aanpassing van de financiële 

kalender, en dit vanwege het uitstel van de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, 

welke oorspronkelijk op 8 april 2020 ingepland was, worden hierbij de nieuwe data toegelicht. 

Dit bericht betreft concreet de vaststelling van een nieuwe datum en een nieuw tijdstip voor de Gewone 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, alsook de ex-dividend datum, de dividend record datum 

en de datum van betaalbaarstelling van het dividend 2019. 

De nieuwe datum voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zich onder andere 

over de resultaten van het boekjaar 2019 moet uitspreken, werd vastgelegd op woensdag 2 september 

2020, om 11u op de zetel van de Vennootschap. De oproep voor deze vergadering zal, zoals wettelijk 

vastgelegd, ten laatste één maand vóór de vastgestelde datum gepubliceerd worden.  

De Raad van Bestuur van de Vennootschap besliste eveneens – en dit als voorzichtigheidsmaatregel 

omtrent een gezond liquiditeitsbeheer in het kader van de nog steeds onzekere impact van het de Covid-

19 pandemie – om het eerder voorgestelde dividend naar 4,50 euro (bruto) per aandeel bij te stellen en 

dit als voorstel ter goedkeuring aan de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders voor te 

leggen. Dit voorgestelde bedrag ligt hoger dan het minimaal uit te keren niveau, welke volgens de 

regelgeving 80% van het gecorrigeerde statutaire resultaat van het boekjaar 2019 bedraagt. 

Verdere toelichting bij de impact van de Covid-19 pandemie op de operationele activiteiten en financiële 

resultaten zal worden opgenomen in de communicatie omtrent de halfjaarcijfers, welke op 16 juli 2020 

(na beurs) gepubliceerd zal worden. 

De Vennootschap wenst haar Aandeelhouders nogmaals te bedanken voor het geduld en begrip 

ingevolge de wijzigingen welke werden aangebracht aan de initiële kalender, ingegeven door de 

gezondheidsmaatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie. 

 

FINANCIËLE KALENDER  

 
Persbericht Q2 2020 (17:40) donderdag 16 juli 2020 

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders woensdag 2 september 2020 

Persbericht Q3 2020 (17:40) woensdag 21 oktober 2020 

Ex-dividend date vrijdag 23 oktober 2020 

Dividend record date maandag 26 oktober 2020 

Betaalbaarstelling dividend 2019 vrijdag 13 november 2020 

 

Voor bijkomende info – C. Biquet – Chief Financial Officer - +32 2 732 19 00 
investor.relations@wereldhavebelgium.com  

 
De beleggingsfocus van Wereldhave Belgium richt zich op winkelcentra en retail parks die dominant 
zijn in hun verzorgingsgebied. 
 
Wereldhave Belgium is genoteerd op Euronext Brussel en haar beurskapitalisatie op 31 maart 2020 
bedraagt € 403 mln.  
 
Meer informatie vindt u op de website www.wereldhavebelgium.com 

 


