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«De Algemene Vergadering stemde unaniem voor de uitkering van een dividend van € 2 bruto.

Door deze stemming bekrachtigt de Vergadering de boodschap die de Raad van Bestuur gaf 
bij de publicatie van de resultaten: de vooruitzichten van de Groep zijn gunstig maar blijven 
het resultaat van cyclische activiteiten. Het niveau van het voorgestelde en gestemde dividend 
weerspiegelt dan ook het vertrouwen en de voorzichtigheid die nodig zijn om onze activiteiten 
goed uit te oefenen in de huidige economische context.»

Stéphan SOnnEVILLE s.a. 
Gedelegeerd Bestuurder

De Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2011 besloot om een bruto 
dividend van 2 euro per aandeel uit te betalen, in totaal goed voor 10,08 miljoen 
euro. Dit dividend biedt een bruto rendement van 5,65% op basis van de 
slotkoers van 35,40 euro op 21 april 2011.
Dit dividend, na aftrek van roerende voorheffing (RV), bedraagt:

 1,50 euro per gewoon aandeel (25% RV)

 1,70 euro per aandeel met VVPR-strip (15% RV).

Dit dividend zal uitbetaald worden vanaf 29 april 2011. De financiële 
dienstverlening van Atenor Group wordt verzorgd door Bank Degroof 
(belangrijkste betalingsagent), Dexia Bank (co-domicile) of elke andere financiële 
instelling.

Ex date dividend 26 april 2011
Record date dividend 28 april 2011
Uitbetaling dividend 29 april 2011

De uitbetaling aan de aandeelhouders op naam zal gebeuren via 
bankoverschrijving vanaf 29 april 2011. 

Conform de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2006  
worden effecten aan toonder sinds 1 januari 2008 automatisch omgezet in 
gedematerialiseerde effecten. Enkel gedematerialiseerde effecten of effecten op naam 
blijven bestaan en genieten alle rechten. 
Dienovereenkomstig zal het dividend uitbetaald worden op een bankrekening.
Om het dividend uitbetaald te krijgen, dienen de houders van alle andere effecten (vroegere 

effecten van Atenor voor splitsing of prios) deze om te zetten in aandelen op naam door 
contact op te nemen met Atenor Group, hetzij in gedematerialiseerde effecten bij de 
financiële instelling van hun keuze.

Terhulpen, 22 april 2011 
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uItbEtaLIng Van 
hEt dIVIdEnd

Dividend: € 2 bruto per aandeel
Voorwaarden voor de betaalbaarstelling

tEr hErInnErIng - praktISchE VOOrwaardEn:

EVOLutIE Van hEt dIVIdEnd (In EurO)
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