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24 september 2021 – voor 8.30 uur CET 

Persbericht - Gereglementeerde informatie  

 

Oproeping van de Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering  
van 4 november 2021 

 

Groep Brussel Lambert nodigt de aandeelhouders uit op de Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering  
(de "Vergadering") die zal worden gehouden op donderdag 4 november 2021 om 14.00 uur CET in Hotel de Merode,  
Poelaertplein 6 te 1000 Brussel. 

 

Gelieve deze link te raadplegen voor meer informatie over de agenda en de documenten om aan de Vergadering deel te nemen. 

 

De vennootschap volgt de gezondheidssituatie nauwkeurig op en zal de aandeelhouders op de hoogte brengen, via een 
persbericht en op haar website, van elke wijziging in verband met de deelname aan de Vergadering.   

   

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

 

Xavier Likin Alison Donohoe 

Financieel Directeur Verantwoordelijke Investor Relations 
Tel: +32 2 289 17 72 Tel: +32 2 289 17 64 
xlikin@gbl.be adonohoe@gbl.be 

 

 

Over Groep Brussel Lambert 

Groep Brussel Lambert (“GBL”) is een gerenommeerde investeringsholding met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, 
een netto-actiefwaarde van 23 miljard euro en een beurswaarde van 15 miljard euro per eind juni 2021. GBL is een toonaangevende 
investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en ondersteunende familiale 
aandeelhoudersbasis. GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit aan te houden, bestaande uit 
ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot 
waardecreatie. GBL beoogt haar aandeelhouders aantrekkelijke rendementen te bieden door een duurzaam dividend te 
combineren met een toename van de netto-actiefwaarde. 

GBL is genoteerd op de beurs van Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de  
BEL20-index. 

Delivering meaningful growth 
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