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Gereglementeerde informatie  
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GEWONE ALGEMENE  VERGADER I NG  VAN 31  J ANU ARI  2020 
 

 

 

De gewone algemene vergadering van 31 januari 2020 heeft alle agendapunten goedgekeurd die 

voornamelijk de jaarrekening van Ascencio CVA, afgesloten op 30 september 2019 behandelden. 

 

2.134.920 aandelen Ascencio CVA waren vertegenwoordigd, hetzij 32,37% van de bestaande aandelen. 

 

 

Goedkeuring van de jaarrekening van Ascencio CVA en toewijz ing ban het  resul taat  

 

De vergadering keurde de uitkering goed van een brutodividend van 3,50 EUR per aandeel. 

 

De vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris, de CVBA Deloitte voor 

de uitoefening van hun mandaat. 

 

De vergadering heeft, bij aporte stemming, het remuneratieverslag voor het boekjaar dat op 30 september 2019 

werd afgesloten, goedgekeurd. 

 

De agenda van de betaling van het dividend is als volgt : 

 

Afknippen van de coupon n°17 (ex-date) die recht geeft op 

een brutodividend van 3,50 EUR 
5 februari 2020 

Dividend record date  6 februari 2020 

Uitbetaling dividend in cash  7 februari 2020 
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Commissar i s  

 

De vergadering van Ascencio CVA heeft beslist het vernieuwing van het mandaat van de CVBA DELOITTE 

Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te B-1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, voor de uitoefening 

van het mandaat vertegenwoordigt door Mevrouw Kathleen De Brabander beslist, voor een termijn van 3 jaar, 

hetzij tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023.  

 

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt 45.000 EUR exclusief BTW om elk jaar te indexeren. 

 

 

Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “ Etudibel”  

 

De naamloze vennootschap “Etudibel” werd op 3 oktober 2019 opgeslorpt door de vennootschap “Ascencio 

CVA”, met terugwerkende kracht tot 1ste oktober 2019. 

 

De algemene vergadering van Ascencio CVA heeft beslist de jaarrekening van de naamloze vennootschap 

“Etudibel” voor de periode van 1ste oktober 2018 tot en met 30 september 2019 goed te keuren. 

 

De vergadering heeft tevens kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris, voor de uitvoering 

van hun mandaten tijdens het boekjaar dat afgesloten werd op 30 september 2019. 

 

Financië le kalender  

 

Tussentijdse verklaring per 31 december 2019 6 maart 2020 

Financieel halfjaarverslag per 31 maart 2020 12 juni 2020 

Tussentijdse verklaring per 30 juni 2020 7 augustus 2020 

Jaarlijkse persbericht per 30 september 2020 27 november 2020 

Gewone algemene vergadering 29 januari 2021 

 

 

Voor meer inlichtingen :   

 

Stéphanie VANDEN BROECKE 

Secretary General & General Counsel 

Tel.: +32 (0) 71.91.95.00 

stephanie.vandenbroecke@ascencio.be 
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Chief Financial Officer 
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