
 
 

 

 
 
 

PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie1  

Ieper, 18 mei 2020 – 17.40 uur CET 
 
ALGEMENE VERGADERING PICANOL NV 

 
Vandaag vond de algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol nv over het boekjaar 2019 
plaats. Op een totaal van 33.494.060 stemrechten waren 31.606.400 stemrechten (94,36%) op de 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. De algemene vergadering heeft de jaarrekening, het 
jaarverslag en de voorgestelde bestemming van het resultaat goedgekeurd. De algemene vergadering 
heeft voorts kwijting gegeven aan de leden van de raad van bestuur evenals aan de commissaris, voor 
de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Op voordracht 
van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering een brutodividend van 0,20 EUR per aandeel 
goedgekeurd. Het dividend (coupon nr. 11) wordt betaalbaar gesteld vanaf 27 mei 2020 (ex-datum: 25 
mei 2020 – record datum: 26 mei 2020). 
  
De algemene vergadering heeft voorts op voordracht van de raad van bestuur beslist de mandaten te 
verlengen van de heer Luc Tack (uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder), Pasma nv 
(vertegenwoordigd door de heer Patrick Steverlynck, niet-uitvoerend en niet-onafhankelijke 
bestuurder) en Ann Vereecke bvba (vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, niet-uitvoerend 
en onafhankelijk bestuurder). Deze mandaten worden verlengd voor een periode van vier (4) jaar, 
d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2024.  
 
De presentatie en de notulen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op de 
website van Picanol Group (www.picanolgroup.com). 
 
Financiële kalender 
Betaalbaarstelling van het dividend  27 mei 2020 
Resultaten eerste halfjaar 2020                   27 augustus 2020  
 
 
Over Picanol Group  
Picanol Group is een gediversifieerde industriële groep en is wereldwijd actief op gebied van machinebouw, 
landbouw, voeding, watermanagement, efficiënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen en overige industriële 
markten. De producten van de groep worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, industriële en 
verbruikersmarkten. Picanol Group telt wereldwijd ongeveer 7.000 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd 
op Euronext Brussels (PIC). 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Frederic Dryhoel, op het nummer +32 (0)57 222 364 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be. 
 
Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website van Picanol Group: 
www.picanolgroup.com. 
 
  

                                                            
1 De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de 
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 
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Disclaimer  
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige 
gebeurtenissen op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en onbekende 
risico’s, onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of 
geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Picanol Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien 
vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen 
toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Picanol Group aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor door derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door 
Picanol Group zijn gemachtigd). Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van door 
derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht. 


