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82 000 medewerkers engageren zich wereldwijd voor een slim  
en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen.

Energie is onze toekomst, laten we er zuinig mee omspringen.
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klaar voor de 
revolutie van 
de grondstoffen 

SUEZ environnement handelt op 5 continenten als partner van steden en bedrijven 
in de circulaire economie om essentiële grondstoffen voor onze toekomst te behouden, 

te optimaliseren en veilig te stellen.
suez.com



Geachte aandeelhouders,

M
et genoegen bezorgen we u deze nieuwe editie 2016 van de aandeel-
houdersgids van SUEZ. U vindt er alle praktische informatie over 
het statuut van aandeelhouder, de huidige fiscale wetgeving inzake  
aandelenbezit en alle voordelen en diensten waarop u als aandeel-
houder van SUEZ aanspraak kan maken. Deze gids is onlosmakelijk  

verbonden met het Activiteitenverslag over 2015; hij vormt een themadossier 
dat specifiek aan onze aandeelhouders is gewijd.

Het jaar 2015 is bijzonder gevuld geweest met regelmatige informatiebijeen-
komsten, ontmoetingen en gedachtewisselingen met de Algemene Directie 
van de Groep. De uiterst actieve Aandeelhoudersclub heeft haar 12 500 leden 
bijna 40 evenementen in Frankrijk en België aangeboden: bedrijfsbezoeken, 
conferenties over vakgebieden en de engagementen van de Groep, beursoplei-
dingen… Via de adviespanels en met behulp van online enquêtes blijven we 
voortdurend peilen naar de meningen en verwachtingen van onze individuele 
aandeelhouders. Uit deze bevoorrechte en leerrijke gedachtewisselingen is een 
digitale communicatie gegroeid die aan de beste praktijken beantwoordt, met 
onder meer een webzine rond onze Algemene Vergadering en de ontwikkeling 
van een ‘aandeelhoudersapp’ waarmee u de financiële actualiteit van SUEZ op 
uw tablet of smartphone kan volgen.

Onze niet aflatende bekommernis om onze aandeelhouders werd in de loop van 
het voorbije jaar dan ook met verschillende prijzen en trofeeën beloond.

Met al die acties blijven we ernaar streven om al uw verwachtingen in te lossen 
en om samen met u een duurzame relatie van nabijheid en vertrouwen op te 
bouwen.

Steeds tot uw beschikking,

Het team van Aandeelhoudersrelaties

Valérie Piazza
Verantwoordelijke  

Aandeelhoudersclub

valerie.piazza@suez-env.com

Florent Gautron
Directeur  

Aandeelhoudersrelaties  

florent.gautron@suez-env.com
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“De Raad van bestuur 
heeft er een bijzonder 

druk jaar opzitten. 
De belangrijkste 

vraagstukken die aan 
de orde waren, hadden 
betrekking op lopende 
zaken en projecten, de 

financiële toestand, 
de resultaten en de 

financieringssituatie van 
de Groep en ook haar 
bestuur, waaronder 

vooral de komst van drie 
nieuwe bestuurders 

en de gewijzigde 
samenstelling van de 

Comités.“

Jean-Yves Larrouturou,
ADG Groep, 

verantwoordelijk door 
Rendement, Secretaris-generaal 

RAAD VAN BESTUUR
VAN SUEZ

39 %
vrouwen 

(dit cijfer houdt rekening met de 
aanwezigheid van bestuurders 
die door de werknemers zijn 

verkozen)

33 %
niet-Franse 
bestuurders

De Raad van bestuur van SUEZ 
en zijn vijf comités zijn samengesteld uit ervaren 
experts en vakmensen met verschillende achtergronden.

DE RAAD VAN BESTUUR 

beslist over de oriënteringen van de Groep-
sactiviteiten en ziet toe op de uitvoering er-
van. Gérard Mestrallet neemt het voorzit-
terschap van de Raad waar en Jean-Louis 
Chaussade, bestuurder, bekleedt het man-
daat van Directeur-generaal van de Groep.

In de loop van het boekjaar 2015 is de 
samenstelling van de Raad gewijzigd.  
Hij bestaat momenteel uit 18 leden die voor 
vier jaar zijn benoemd.
 

HET STRATEGISCH COMITÉ

formuleert adviezen en aanbevelingen 
voor de Raad van bestuur met betrekking 
tot de strategische oriënteringen, zoals 
voorgenomen door de Raad van bestuur 
of voorgesteld door de Directeur-generaal, 
en over alle projecten voor interne of ex-
terne groei, overdrachten, strategische 
akkoorden, allianties of partnerschappen 
die aan de Raad van bestuur zijn voorgelegd.

HET AUDIT- EN REKENCOMITÉ 

helpt de Raad van bestuur bij de controle 
op de juistheid en oprechtheid van de sta-
tutaire en geconsolideerde jaarrekenin-
gen van SUEZ, alsook op de kwaliteit van 
het risicobeheer, van de interne controle 
en van de informatie die aan de aandeel-
houders en markten wordt meegedeeld.

HET COMITÉ VOOR ETHIEK  
EN DUURZAME ONTWIKKELING

waakt over de naleving van de individuele 
en gemeenschappelijke waarden waarop 
de activiteiten van de Groep zijn gestoeld, 
alsook van de gedragsregels die al haar 
medewerkers in acht moeten nemen. Tot 
die waarden behoren onder meer de bi-
jzondere verantwoordelijkheden van de 

Groep op het vlak van milieubehoud en 
–verbetering en duurzame ontwikkeling. 
Daarnaast ziet het Comité toe op de in-
voering en evaluatie van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Tot slot bestudeert het 
Comité het beleid inzake maatschappelijke 
en ecologische verantwoordelijkheid.

HET BENOEMINGS-  
EN GOVERNANCECOMITÉ 

formuleert aanbevelingen en voorstellen 
met betrekking tot bestuurlijke vraagstuk-
ken waarvoor de Raad van bestuur bevoegd 
is, waaronder de benoeming van nieuwe 
bestuurders.

HET BEZOLDIGINGSCOMITÉ

formuleert aanbevelingen en voorstellen 
met betrekking tot de verschillende bezol-
digingselementen van de vennootschaps-
mandatarissen. Het legt elk jaar de doels-
tellingen vast voor de Directeur-generaal 
die als referentie zullen dienen bij het 
bepalen van zijn resultaatsgebonden ver-
goeding.

50 %
onafhankelijke 

bestuurders 
(zonder rekening te houden met de 

bestuurders die door de werknemers 
zijn verkozen, in overeenstemming 

met de Afep-Medef Code)

2
bestuurders verkozen 
door de werknemers
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Harold Boël
Chief Executive Officer van Sofina N.V.

Lorenz d’Este
Vennoot-beheerder van E. Gutzwiller & Cie

Gilles Benoist
Bestuurder van vennootschappen

Valérie Bernis
Adjunct-Directeur-generaal van ENGIE,  

verantwoordelijk voor Communicatie, Marketing en 
Maatschappelijke & Ecologische Verantwoordelijkheid

Delphine Ernotte Cunci
Voorzitster-Directrice-generaal  

van France Télévisions

Isidro Fainé Casas
Voorzitter van CaixaBank

Nicolas Bazire
Directeur-generaal van Groupe Arnault SAS

Gérard Mestrallet
Voorzitter-Directeur-generaal van ENGIE

Voorzitter van de Raad van bestuur van SUEZ

Jean-Louis Chaussade
Directeur-generaal van SUEZ
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Ines Kolmsee
Lid van de Raad van bestuur  
van EWE Aktiengesellschaft

Isabelle Kocher
Gedelegeerd Algemeen Directrice van ENGIE,  

verantwoordelijk voor Operaties, bestuurster van ENGIE 

Judith Hartmann
Adjunct-Directeur-generaal van ENGIE, 

verantwoordelijk voor Financiën

Anne Lauvergeon
Voorzitster van ALP SA

Pierre Mongin
Adjunct-Directeur-generaal van ENGIE,  

Secretaris-generaal

Guillaume Pepy
Voorzitter-Directeur-generaal van de SNCF

Enric Amiguet i Rovira
Bestuurder, verkozen door de werknemers

Jérôme Tolot
Adjunct-Directeur-generaal van ENGIE, 

verantwoordelijk voor de Bedrijfstakken Energie 
Europa en Energiediensten 

Agatta Constantini
Bestuurder, verkozen door de werknemers
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Marie-Ange Debon
ADG Groep, verantwoordelijk voor 

Internationale Activiteiten

Thierry Mallet
Directeur, verantwoordelijk voor 

Innovatie, Marketing en Industrieel 
Rendement van de Groep

Christophe Cros
ADG Groep, verantwoordelijk voor 

Financiën

Frédérique Raoult
Directrice, verantwoordelijk 

voor Duurzame Ontwikkeling en 
Communicatie Groep

Jean-Marc Boursier
ADG Groep, verantwoordelijk  

voor de activiteit  
Recycling & Hergebruik Europa

Angel Simon
ADG Groep, verantwoordelijk  

voor de activiteit Water Europa

Jean-Louis Chaussade
Directeur-generaal

HET DIRECTIECOMITÉ 
VAN SUEZ
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Jean-Yves Larrouturou
ADG Groep, verantwoordelijk voor 
Rendement, Secretaris-generaal

Denys Neymon
DHR Groep en DG 

Verwerkingsinfrastructuren
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EEN WERELDLEIDER 
IN DUURZAAM BEHEER VAN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
IN HET TIJDPERK VAN DE KRINGLOOPECONOMIE

16,3
miljoen ton 

hergebruikt afval

34
miljoen personen doen 

een beroep op onze  
afvalinzamelingsdiensten 

790
stations voor sortering, 

terugwinning en transport 
van grondstoffen 

15,1
miljard euro omzet 

82 536
medewerkers

70
landen

400 000
industriële en 

commerciële klanten

2 310 
installaties voor de 

behandeling van afvalwater

7
miljoen ton afval omgezet  

in energie

5,2
miljard m3  

waterproductie 

1 130
eenheden voor 

drinkwaterproductie 

4,3
miljard m3 biologisch 
behandeld afvalwater 

5 855 GWh 
opgewekte elektrische  
en thermische energie



STEEDS ‘SLIMMERE’ 
AFVALTECHNOLOGIEËN

N
et zoals in de watersector 
doet SUEZ ook in de sector van 
afvalrecycling en -hergebruik 
steeds vaker een beroep op 
nieuwe technologieën om de 

verwachtingen van haar klanten in te 
lossen. 

Door afval ‘slimmer’ te maken, openen 
informatie- en communicatietechnolo-
gieën tal van nieuwe mogelijkheden om 
afvalverwerking en -hergebruik ren-
dabeler en efficiënter te maken. 

DEMATERIALISERING 
EN E-COMMERCE
SUEZ boort het volledige potentieel 
van digitale technologieën aan om het 
afvalbeheer van haar klanten te ve-
reenvoudigen. Om te beginnen, door 
informatie te dematerialiseren. Papie-
ren documenten, zoals bijvoorbeeld 
weegbonnen, worden gedigitaliseerd. 
De gegevens worden onmiddellijk door-
gestuurd naar de industriële klant die 
de hergebruikscyclus van zijn afval op 
die manier efficiënter kan opvolgen en 
aansturen. Ook biedt de Groep haar 
klanten - zowel lokale besturen als 

industriële ondernemingen - web-
diensten aan voor het genereren van 
rapporten en beheerindicatoren  op ba-
sis van de ingezamelde gegevens om op 
die manier een voortdurende verbete-
ring van de servicekwaliteit te onders-
teunen.. Maar ook particulieren worden 
niet vergeten. In België, bijvoorbeeld, 
heeft SUEZ een webshop  geopend 
voor het huren van afvalcontainers ti-
jdens renovatie- of tuinwerken. Op Ile 
d’Yeu heeft SUEZ, om het afvalsorteren 
voor inwoners en toeristen te vereen-
voudigen, een nieuwe online service 
(www.monservicedechets.com) ter 
beschikking gesteld waar alle nodige 
informatie beschikbaar is: de data 
van afvalinzameling en voor welk type 
afval, de ligging van de dichtstbijzijnde 
sorteerpunten, tips voor het sorteren 
van afval en informatie over de prullen-
bakken met afvalpers op zonne-ener-
gie die in de haven staan opgesteld. In 
het departement Aude, waar de Groep 
haar contract voor afvalinzameling en 
-verwerking in 2015 heeft vernieuwd, 
zal SUEZ de inwoners van Carcassonne 
in 2017 een onuitgegeven mobiele app 
ter beschikking stellen om hen bij het 
sorteren in containerparken bij te staan.

REALTIME TRACEERBAARHEID EN 
OPVOLGING 
De Smart Waste technologieën worden 
al vanaf de inzamelingsfase ingescha-
keld. Via GPS-sensoren die in de vuil-
niswagens zijn ingebouwd en met een 
dataconnectie zijn uitgerust, kunnen 
lokale besturen de afvalinzameling 
opvolgen en aansturen, het gewicht van 
het ingezamelde afval controleren en 
op alle mogelijke incidenten of vertra-
gingen reageren. 
SUEZ helpt lokale besturen ook bij 
het beperken van het afvalvolume van 
gezinnen met behulp van getrapte ta-
riefsystemen die op informatiesyste-
men zijn gebaseerd. Elk gezin wordt 
gefactureerd op basis van het ingeza-
melde afval, het aantal keer dat de vuil-
niswagen langskomt en het afval dat 
het gezin vrijwillig naar het container-
park brengt (registratie via badge). De 
gezinnen kunnen hun “verbruik” via het 
Internet opvolgen en hun factuur op die 
manier beter beheersen.
Samen met start-upbedrijf sigre-
nEa, een 100% dochteronderneming 
van de Groep, stelt SUEZ nog andere 
traceerbaarheidsoplossingen voor aan 
haar klanten die over containerpar-
ken beschikken. Sensoren binnenin de 
containers controleren het vulniveau en 
sturen het draadloos door naar de sof-
twareplatformen van sigrenEa van waa-
ruit ze in realtime naar de klant worden 
doorgestuurd. Die laatste kan de contai-
ners op die manier tijdig leeghalen. 
Allemaal oplossingen die, samen met 
onze Smart Water producten, steden 
kunnen helpen om “slimmer” en bijge-
volg ook duurzamer te worden.

SORTEERROBOTS
Ook in haar industriële procedés voor 
afvalrecycling en -hergebruik past de 
Groep steeds meer “slimme” tech-
nologieën toe. Zo heeft SUEZ één van 
haar vestigingen voor de verwerking 
van bouw- en sloopafval (hout, stenen, 
metalen…) uitgerust met een volle-
dig geautomatiseerd sorteersysteem 
dat door artificiële intelligentie wordt 
aangestuurd. Dit systeem, dat naar de 
naam Zen Robotics Recycler luistert, is 
in staat om het puin met een uitzonder-
lijke precisie en efficiëntie te sorteren 
met behulp van sensoren en camera’s 
die die de gegevens in realtime naar het 
“brein” van de robot doorsturen. Die 
laatste beslist vervolgens volledig auto-
noom welke materialen voor recycling 
in aanmerking komen. Ook worden er 
algoritmen gebruikt om het grijpen van 
materiaal door de robotarmen te opti-
maliseren.

I N N O V A T I E   -

INNOVATIE, 
DRIJVENDE KRACHT 
ACHTER ONZE ONTWIKKELING
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“SLIM” WATER KENT 
GEEN GRENZEN
De ontwikkeling van slimme tech-
nologieën in de watersector is een 
speerpunt van het Groepsbeleid voor 
innovatie en toegepast onderzoek. 
Technologieën die in Singapore of 
Frankrijk ter beschikking worden 
gesteld van lokale besturen die hun 
waterrijkdom willen beschermen.

Een uitdaging die enkel kan worden 
aangenomen met een radicale koerswi-
jziging in waterbeheer. Een noodzaak 
die des te prangender is in landen die 
kampen met een schaarste aan water 
en een hoge demografische druk, zoals 
bijvoorbeeld Singapore. Precies daa-
rom heeft deze stadstaat waterbeheer 
tot een nationale prioriteit uitgeroepen. 
Met het oog daarop heeft het Nationaal 
Wateragentschap van Singapore de hulp 
van SUEZ ingeroepen. In mei 2015 heeft 
het met de Groep een partnerschap op-
gezet rond drie onderzoeksprojecten 
met betrekking tot Smart Water tech-
nologieën en energiezuinige behande-
lingsprocedés van afvalwater.

EEN R&D HUB VOOR AZIË
In de daaropvolgende maand on-
dertekenden beide partners een pro-
tocolakkoord over de uitwisseling van 
knowhow, de gezamenlijke ontwikkeling 
van technologieën voor waterbescher-
ming en het sensibiliseren van parti-
culieren en ondernemingen voor deze 
problematiek. Concreet heeft dit vijfja-

rige en verlengbare akkoord geleid tot 
de oprichting van een innovatiecentrum 
met een 15-koppig team van onderzoe-
kers en ingenieurs. Dit centrum zal 
Smart Water projecten in het land ui-
tvoeren en terzelfder tijd fungeren als 
R&D hub en platform voor de ontwikke-
ling van oplossingen die op de noden van 
de regionale markt zijn toegesneden.

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR EEN 
HOGER RENDEMENT
In Frankrijk mag de situatie dan al min-
der kritiek zijn dan in Singapore, het 
neemt niet weg dat tal van lokale bestu-
ren eveneens een beroep doen op Smart 
Water oplossingen om hun waterrijk-
dom optimaal te beheren. Zo heeft de 

agglomeratie Alençon (Orne) de Aquad-
vancedTM oplossing omarmd. Deze 
toepassing, door SUEZ ontwikkeld voor 
het aansturen en optimaliseren van het 
rendement van drinkwaternetten, laat 
toe om alle waterstromen in realtime 
op te volgen en lekken op te sporen met 
behulp van sensoren die uiteenlopende 
parameters hanteren. De ingezamelde 
gegevens zijn voor lokale besturen ook 
bijzonder nuttig als beslissingsonders-
teunend hulpmiddel bij het uitstippelen 
van hun investeringsbeleid. 

EEN VERWITTIGD VERBRUIKER IS ER 
TWEE WAARD 
De stad Calais (Pas-de-Calais) en de ag-
glomeratie Guingamp (Côtes-d‘Armor), 
waar waterbescherming al jarenlang 

een beleidsprioriteit is, 
hebben eveneens geko-
zen voor AquadvancedTM. 
Beide lokale besturen he-
bben hun inwoners ove-
rigens een systeem voor 
teleopneming van hun 
meters ter beschikking 
gesteld. Hiermee kan elke 
klant zijn verbruik in real-
time volgen via een web-
site en wordt hij onmid-
dellijk per e-mail of SMS 
verwittigd bij een abnor-
maal verbruik dat op een 
lek zou kunnen wijzen.

EEN PRIMEUR VOOR 
EUROPA
Om een optimale ser-
vicekwaliteit te garan-
deren voor klanten die 
voor slimme oplossingen 

hebben gekozen, heeft SUEZ in 2015 
een voor Europa uniek centrum opge-
richt: het Smart Operation Center. Dit 
centrum bevindt zich in Pecq (Yvelines) 
en monitort onafgebroken alle teleop-
nemingsinfrastructuren en Smart Wa-
ter toepassingen in Frankrijk en daar-
buiten. Op basis daarvan voorziet het 
lokale besturen en waternetbeheerders 
van betrouwbare en altijd actuele infor-
matie. Dankzij dit globale overzicht wor-
den incidenten (lekken, pannes, drukni-
veaus…) zeer vroeg opgespoord en aan 
de waternetbeheerders gemeld zodat 
eventuele storingen of defecten snel 
kunnen worden verholpen. Deze ser-
vice kadert in het streven van de Groep 
om lokale besturen en nutsbedrijven 
nog beter te omkaderen en te begelei-
den. SUEZ heeft speciaal daarvoor een 
nieuw vakgebied in het leven geroepen 
dat zich uitsluitend toelegt op de ontwik-
keling en commercialisering van nieuwe 
slimme waterdiensten.

“In Frankrijk 
doen tal van 

lokale besturen 
een beroep op 
Smart Water 

oplossingen om 
hun waterrijkdom 

optimaal te 
beheren.”
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 31 december 2015 31 december 2014 herwerkt (a)

Niet-courante activa
Netto immateriële vaste activa  4 213,6 4 276,0

Goodwill  3 479,5 3 261,9

Netto materiële vaste activa  8 274,9 8 009,1

Voor verkoop beschikbare effecten  180,1 163,7

Leningen en vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs  767,4 722,7

Afgeleide financiële instrumenten  197,0 194,1

Deelnemingen in joint ventures  584,6 527,9

Deelnemingen in verbonden ondernemingen  760,4 745,6

Overige activa 302,9 299,8

Geactiveerde uitgestelde belastingen  832,1 790,7

TOTAAL NIET-COURANTE ACTIVA 19 592,5 18 991,5

Courante activa
Leningen en vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs  130,3 119,7

Afgeleide financiële instrumenten  6,1 7,6

Klanten en andere debiteuren  3 966,5 3 790,1

Voorraden 274,0 262,2

Overige activa 1 523,3 1 372,4

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking in de winst- 
en verliesrekening  59,9 62,5

Kasmiddelen en kasequivalenten  2 079,0 2 248,8

TOTAAL COURANTE ACTIVA 8 039,1 7 863,3

TOTAAL ACTIVA 27 631,6 26 854,8

Eigen vermogen, aandeel van de Groep 5 419,8 5 486,2
Belangen zonder overheersende zeggenschap  1 385,6 1 518,5

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 6 805,4 7 004,7

Niet-courante passiva
Voorzieningen  1 458,0 1 511,4

Financiële schulden  8 501,1 7 721,6

Afgeleide financiële instrumenten  45,1 65,6

Overige financiële passiva  3,0 4,7

Overige passiva 911,5 896,9

Passieve uitgestelde belastingen  636,6 576,8

TOTAAL NIET-COURANTE PASSIVA 11 555,3 10 777,0

Courante passiva
Voorzieningen  493,8 483,3

Financiële schulden  1 853,9 1 926,7

Afgeleide financiële instrumenten  40,1 42,3

Leveranciers en andere schuldeisers  2 991,2 2 871,2

Overige passiva 3 891,9 3 749,6

TOTAAL COURANTE PASSIVA 9 270,9 9 073,1

TOTAAL PASSIVA 27 631,6 26 854,8

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN
IN MILJOEN EURO

NB : de waarden in de tabellen zijn doorgaans uitgedrukt in miljoen euro. Door afrondingen kunnen er in sommige gevallen niet-significante 
verschillen optreden in de totalen of schommelingen..

(a) De gegevens per 31 december 2014 werden herwerkt om vergelijkingen mogelijk te maken overeenkomstig de IFRIC 21 interpretatie.
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 31 december 2015 31 december 2014 herwerkt

Omzet  15 134,7 14 324,1

Inkopen (2 945,5) (2 833,1)

Personeelskosten (3 818,4) (3 656,4)

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (1 091,9) (1 097,7)

Overige bedrijfskosten (6 397,8) (5 953,6)

Overige bedrijfsopbrengsten 234,0 227,9

COURANT BEDRIJFSRESULTAAT  1 115,1 1 011,2
MtM op financiële instrumenten van operationele aard 0,6 (0,6)

Waardeverliezen op materiële, immateriële en financiële vaste activa (80,4) (105,2)

Herstructureringen (71,4) (58,0)

Kringschommelingen 0,9 82,4

Overige opbrengsten uit overdrachten 4,1 0,2

Kosten verbonden met de wijziging van merknaam en visuele identiteit (27,5) -

RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  941,4 930,0
Aandeel van het nettoresultaat van ondernemingen in het verlengde  
van de activiteiten van de Groep die via vermogensmutatie worden  
geconsolideerd 

266,4 243,5

Waarvan aandeel van het nettoresultaat van joint ventures(a)  179,8 167,4

Waarvan aandeel van het resultaat van verbonden ondernemingen  86,6 76,1

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, na aandeel van het netto-
resultaat van ondernemingen in het verlengde van de activiteiten van 
de Groep die via vermogensmutatie worden geconsolideerd 1 207,8 1 173,5

Financiële kosten (510,6) (516,6)

Financiële opbrengsten 89,1 110,9

Financieel resultaat  (421,5) (405,7)
Belasting over de winst  (173,0) (173,1)

Aandeel van het nettoresultaat van andere ondernemingen die via ver-
mogensmutatie worden geconsolideerd  - 5,8

NETTORESULTAAT 613,3 600,5

Nettoresultaat, aandeel van de Groep 407,6 417,2
Nettoresultaat van belangen zonder overheersende zeggenschap 205,7 183,3

Nettoresultaat, aandeel van de Groep, per aandeel (in euro)  0,69 0,71
Nettoresultaat, aandeel van de Groep, per verwaterd aandeel (in euro)  0,68 0,69

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 
IN MILJOEN EURO

(a) In 2015 omvatte deze regel 127 miljoen euro aan geherwaardeerde Chongqing Water Group effecten, sindsdien via vermogensmutatie geconsolideerd, daar 
waar deze effecten in 2014 geboekt waren als voor verkoop beschikbare effecten.
In 2014 omvatte deze regel 129,6 miljoen euro in verband met de overdracht van de onrechtstreekse deelneming van de Groep in de onderneming Companhia de 
Electricidade de Macau (CEM).

-   D O N N É E S  F I N A N C I È R E S  E T  S O C I A L E S 13



Uitsplitsing van het personeelsbestand naar geografische zone 2013 2014 2015 2015 (%)
Frankrijk (Europees vasteland en overzeese gebieden) 33 468 33 125 32 569 39,9 %

Europa (excl. Frankrijk) 29 521 29 554 30 566 37,0 %

Noord-Amerika 3 312 3 390 3 650 4,4 %

Zuid-Amerika 293 395 459 0,6 %

Afrika/Midden-Oosten 7 231 8 830 8 938 10,8 %

Azië/Oceanië 5 394 5 696 5 954 7,2 %

TOTAAL 79 219 80 990 82 536 100 %

Uitsplitsing van het personeelsbestand naar statuut 2013 2014 2015 2015 (%)
Kaderleden 11 441 12 077 12 586 15,2 %

Hogere technici en meesterschapspersoneel 16 476 17 112 17 721 21,5 %

Arbeiders, bedienden, technici 51 302 51 801 52 229 63,3 %

TOTAAL 79 219 80 990 82 536 100 %

Uitsplitsing van het personeelsbestand naar gender 2013 2014 2015
Aandeel van vrouwen in het personeelsbestand 20,1 % 20,1 % 20,4 %

Aandeel van vrouwen in het kaderpersoneel 27,8 % 27,6 % 28,2 %

Uitsplitsing van het personeelsbestand 
naar type arbeidsovereenkomst 2013 2014 2015

Arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur (AOD) 93,2 % 93,1 % 92 %

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (ABD) 5,3 % 5,3 % 6,4 %

Alternerende leercontracten en inschakelingscontracten 1,5 % 1,6 % 1,6 %

Uitsplitsing van het personeelsbestand naar leeftijd  
(werknemers met AOD) 2013 2014 2015

- de 25 jaar 2,6 % 2,3 % 2,2 %

25 - 29 jaar 8,0 % 8,3 % 8,3 %

30 - 34 jaar 12,5 % 12,5 % 12,5 %

35 - 39 jaar 13,9 % 13,7 % 13,8 %

40 - 44 jaar 16,4 % 16,1 % 15,7 %

45 - 49 jaar 16,7 % 16,4 % 16,2 %

50 - 54 jaar 14,8 % 15,3 % 15,4 %

55 - 59 jaar 10,8 % 11,0 % 11,4 %

60 - 64 jaar 3,7 % 3,8 % 3,9 %

65 en + 0,6 % 0,6 % 0,6 %

Aanwervingen 2013 2014 2015
Aantal externe aanwervingen met AOD 6 203 6 890 7 112

Aantal externe aanwervingen met ABD 8 287 8 535 9 718

Aanwervingspercentage* 18,2 % 19,0 % 20,5 %

Aanwervingspercentage in AOD** 42,8 % 44,7 % 42,3 %

* Aanwervingspercentage: aantal aanwervingen met AOD en ABD / gemiddeld personeelsbestand.
** Aanwervingspercentage in AOD: aantal aanwervingen met AOD/ aantal aanwervingen met AOD en ABD.

SOCIALE INDICATOREN
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Lonen (in duizend euro) 2013 2014 2015
Bruto loonmassa 2 586 507 2 636 223 2 803 732

Gemiddeld brutoloon per werknemer 32,5 32,4 34,2

Kaderleden 66,5 66,5 69,3

Niet-kaderleden 26,9 26,6 27,9

Mannen 32,9 32,7 34,4

Vrouwen 31,0 31,5 33,1

Gemiddeld percentage werkgeverslasten 36,4 % 35,7 % 35,0 %

Uitzendarbeid 2013 2014 2015
Gemiddeld uitzendpersoneel (VTE) 5 723 6 078 6 084

In % van het gemiddeld personeelsbestand met een arbeidsovereenkomst, 
uitgedrukt in VTE 7,4 % 7,9 % 7,6 %

Opleiding 2013 2014 2015
Aantal opleidingsuren (in duizend) 1 376 1 360 1 420
Waarvan aantal opleidingsuren via e-learning (in duizend) 148 177 166

Aantal opleidingsuren per opgeleide persoon (u/persoon) 25 25 25
Aantal opleidingsuren per opgeleide vrouw (u/persoon) 24 26 26

Opgeleid percentage van het personeelsbestand 69,4 % 66,5 % 69,4 %
Uitsplitsing van het opgeleide personeelsbestand naar gender
Vrouwen 19,7 % 20,9 % 20,3 %

Mannen 80,3 % 79,1 % 79,7 %

Uitsplitsing van het opgeleide personeelsbestand naar categorie 
Kaderleden 14,6 % 16,8 % 16,8 %

HTM* + ABT** 85,4 % 83,2 % 83,2 %

Opleidingskosten per opgeleide persoon (€/persoon) 488 504 478

Uitsplitsing van de opleidingsuren naar onderwerp
Vaktechnieken 26,0 % 29,0 % 27,9 %

Kwaliteit, milieu en veiligheid 38,7 % 36,8 % 35,4 %

Talen 6,5 % 6,4 % 7,0 %

Andere 28,8 % 27,8 % 29,7 %

* Hogere technici en meesterschapspersoneel  
** Arbeiders, bedienden, technici
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SUEZ
op de beurs



HET AANDEEL 
EN DE BEURS-
GEGEVENS
HET AANDEEL SUEZ

ISIN-code: FR 00160613471
Plaats van notering: Euronext Parijs 
(compartiment A) en Euronext Brussel 
Mnemonische code: SEV (Parijs) 
en SEVB (Brussel)
Komt in aanmerking voor uitgestelde 
vereffening (SRD).

Het aandeel SUEZ is opgenomen in de beur-
sindexen CAC Large 60, SBF 120, CAC All 
Tradable en Dow Jones Euro Stoxx Utilities. 
Voorts heeft SUEZ zich opgeworpen als een 
toonaangevend marktspeler in haar sector 
dankzij opeenvolgende opnames in de meest 
prestigieuze niet-financiële indexen. Zo is het 
aandeel SUEZ sinds september 2009 opgeno-
men in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI)  
World & Europe, een wereldwijde referentie 
voor maatschappelijk verantwoordelijk beleg-
gen. Het aandeel is ook opgenomen in de beur-
sindexen FTSE4Good en VIGEO NYSE Euronext 
als beloning voor de ecologische, sociale en 
bestuurlijke prestaties van de Groep. Tot slot 
is SUEZ in 2015 opgenomen in de RobecoSAM 
Sustainability Award (Bronze Class 2015 en 
Silver Class 2016), de CDP (Carbon Disclosure 
Leadership Index) en de STOXX index.

KAPITAALVERDELING 
PER 31 DECEMBER 2015

Met een deelneming van 33,6% is ENGIE een 
strategisch partner op lange termijn en referen-
tieaandeelhouder van SUEZ. Op operationeel 
vlak hebben beide Groepen in 2013 een akkoord 
ondertekend over een voortgezette industriële 
en commerciële samenwerking.

In ruil voor de verwerving van de resterende 
24,14% van het kapitaal van Agbar is de Caixa 
Group in 2014 tot het kapitaal van SUEZ toe-
getreden en is zij daarbij een langetermijnver-
bintenis aangegaan. De Caixa Group, die haar 
aandelen gedurende een periode van 4 jaar niet 
mag overdragen, is daarmee de 2de aandeel-
houder van SUEZ geworden. Met die operatie 
heeft de Groep haar aandeelhoudersstructuur 
verstevigd.

Het aandeel van individuele aandeelhouders 
en werknemers-aandeelhouders stijgt gestaag 
en bedraagt intussen meer dan 10% (6,6 % 
individuele aandeelhouders en 4,2% werkne-
mers-aandeelhouders).

BEURSKAPITALISATIE

Per 31 december 2015 bedroeg de beurskapita-
lisatie van SUEZ 9,4 miljard euro.

BEURSRENDEMENT

Sinds de beursintroductie presteert het aandeel 
SUEZ beter dan de sectorale referentie-indexen, 
en meer bepaald de DJ Euro STOXX Utilities  
index. 

DIVIDEND

Op de Algemene Vergadering van 28 april 2016 
werd voorgesteld om voor het boekjaar 2015 een 
dividend van 0,65 euro per aandeel uit te keren. 
Het dividend (coupondatum 10 mei 2016, be-
taalbaarstelling 12 mei 2016) wordt in contanten 
uitgekeerd.

Sinds de beursintroductie 
in juli 2008 presteert het 
aandeel SUEZ beter dan de 
sectorale referentie-indexen, 
en meer bepaald de DJ Euro 
STOXX Utilities index. 

17



S U E Z  O P  D E  B E U R S   -

ENGIE
33,6 %

Institutionele en andere 
aandeelhouders 
49,5 %

Werknemers-aandeelhouders 
4,2 %

De Caixa Group
5,7 %

Individuele aandeelhouders 
6,6 %

Zelfcontrole
0,4 %

KAPITAALVER-
DELING PER 
31.12.15

BEURSNOTERINGEN Evolutie van de beursnoteringen 
van het aandeel SUEZ sinds 
het jaar van beursintroductie

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Slotkoers
(en €)

Hoogste notering 19,950  16,945 17,865 15,995 12,225 13 195 15,425 18,960

Laagste notering 11,210 9,700 12,455 8,578 7,814 8,703 11,740 13,970

Per 31 december 12,05 16,125 15,450 8,901 9,109 13,025 14,435 17,260

Aantal  
aandelen 
(per 31/12)

489 699 060 489 699 060 489 699 060 510 233 829 510 233 829 510 233 829 540 233 829 542 643 648

Beurskapitali-
satie 
(per 31/12)

€ 5,9 mld. € 7,9 mld. € 7,6 mld. € 4,5 mld. € 4,6 mld. € 6,6 mld. € 7,8 mld. € 9,4 mld.

Gemid-
delde van 
de dagelijks 
verhandelde 
volumes

2 217 041 1 064 686 967 639 1 443 299 1 529 656 999 125 1 234 828 1 385 672

Brutodividend 
per aandeel 
(per 31/12)

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Rendement 
(op de koers 
per 31/12)

5,4 % 4,0 % 4,2 % 7,3 % 7,1 % 5,0 % 4,5 % 3,8 %
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KOERS VAN HET 
AANDEEL SUEZ

RENDEMENT SINDS DE 
BEURSINTRODUCTIE OP 22.07.08

GEGEVENS AFGESLOTEN OP 24.03.16 
(BASIS 100 OP 22.07.08 AAN EEN 
NOTERING VAN 14€)

RENDEMENT 
HERBELEGD 
DIVIDEND 
(OP 24.03.16)

SUEZ
+ 43 %

CAC 40
+ 24 %

EURO STOXX UTILITIES
- 33 %

Institutionele en andere 
aandeelhouders 
49,5 %

Individuele aandeelhouders 
6,6 %

19

53

SUEZ CAC 40 Euro STOXX Utilities

22/07/08
06/02/09

26/08/09
12/03/10

28/09/10
12/04/11

27/10/11
16/05/12

28/11/12

20/06/13
07/01/14

25/07/14
11/02/15

28/08/15
15/03/16
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84

114
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Aandeelhouder 
zijn 

van SUEZ



• een Groen Nummer: 

(gratis vanaf een vast toestel); van 
maandag tot vrijdag bereikbaar 
tussen 9 en 18 uur. Onze medewer-
kers beantwoorden al uw vragen 
en noteren uw inschrijvingen voor  
vergaderingen en evenementen van de 
Aandeelhoudersclub.

• de aandeelhoudersruimte  
onder de rubriek “Financiën”  
op onze website: 
hier vindt u heel wat informatie, de 
meest gestelde vragen en hun antwoor-
den alsook een speciale ruimte waar u 
zelf uw vragen kan stellen.

• de Aandeelhoudersbrief, 
op aanvraag verkrijgbaar in een inte-
ractieve versie op het Internet of auto-
matisch naar alle Clubleden verstuurd 
via e-mail of post.

• deze Aandeelhoudersgids, 
op aanvraag verkrijgbaar in PDF-for-
maat op Internet of automatisch ve-
rzonden naar alle nieuwe Clubleden. Dit 
document wordt elk jaar bijgewerkt ter 
gelegenheid van de Algemene Vergade-
ring.

-  A A N D E E L H O U D E R  Z I J N  V A N  S U E Z

• de financiële berichtgeving over onze 
resultaten in de economische en finan-
ciële pers;

• bekendmakingen in het Franse Bulle-
tin des annonces Légales Obligatoires 
(BALO).

U ontmoeten en u onze onderne-
ming beter leren kennen. 
Er zijn tal van gelegenheden waarop we 
elkaar kunnen ontmoeten en van ge-
dachten kunnen wisselen:

• Actionaria : 
wij ontvangen u graag op onze stand op 
de Actionaria beurs, in het Palais des 
Congrès te Parijs;

• Aandeelhoudersontmoetingen
op verschillende plaatsen en tijdens  
de Actionaria beurs;  

• De jaarlijkse Algemene 
Vergadering;

•  De vele activiteiten van 
de Aandeelhoudersclub.

 
Wat zijn uw rechten 
als aandeelhouder?
• Recht op informatie;
• Recht op dividend;
• Recht op deelname aan het 
bestuur van de vennootschap 
via stemrecht op de Algemene Verga-
dering;

• Recht op deelname aan 
kapitaalverrichtingen
(in geval van kapitaalverrichtingen 
kunnen aandeelhouders preferente 
inschrijvings- en toekenningsrechten 
worden verleend).

Los van deze  
communicatiemiddelen  
kan u ook de volgende  
publicaties raadplegen:

REGELMATIGE EN ACCURATE 
INFORMATIE OM U DICHTER  
BIJ DE ONDERNEMING  
TE BETREKKEN:

Sinds onze beursintroductie in 22 juli 2008 onderhouden  
wij een nauwe band en dialoog met al  
onze aandeelhouders.

• het Jaarverslag en het  
referentiedocument, 
deze documenten worden rondgedeeld 
op de Algemene Vergadering en zijn ook 
verkrijgbaar op eenvoudig verzoek en in 
een PDF-versie op het Internet.

• persberichten : 
alle persberichten zijn beschikbaar 
op de website, onder de rubriek  
“Actualités/News”.

De communicatievoorzieningen die wij voor onze aandeelhouders 
in het leven hebben geroepen, sluiten aan op de beste praktijken 
van grote beursgenoteerde groepen. Om u op de hoogte te houden, 
stellen wij u het volgende ter beschikking:
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DE KALENDER
2016
PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN 
28 juli 2016  1ste kwartaal 2016
27 oktober 2016  op 30 september 2016

AANDEELHOUDERSONTMOETINGEN 2016
Donderdag 12 mei Orléans
Woensdag 25 mei  Nancy
Dinsdag 7 juni  Colmar
Dinsdag 21 juni  Brussel
Zaterdag 8 oktober Antwerpen (VFB salon)
Woensdag 19 oktober Tours
Dinsdag 8 november Nantes
Zaterdag 19 november Parijs (Actionaria salon)

Aandeelhou-
dersontmoe-
tingen 2016

ToursNantes

Rennes

Dijon

Lyon

Genève

Biarritz Nice

Marseille

Orléans

Parijs Nancy

Brussel

Antwerpen

Colmar

Rouen
Metz

Gent

Grenoble

Aandeelhou-
dersontmoe-
tingen 2015

Aandeelhou-
dersontmoe-
tingen 2014

TERUGBLIK: DE AANDEELHOUDERSONTMOETINGEN IN 2015
Donderdag 9 april Nice
Zaterdag 25 april  Brussel (VFB salon)
Donderdag 4 juni  Rennes
Maandag 15 juni  Dijon
Dinsdag 16 juni  Lyon
Donderdag 5 november Biarritz
Zaterdag 21 november Parijs (Actionaria salon)
Dinsdag 8 december Genève

TERUGBLIK: DE AANDEELHOUDERSONTMOETINGEN IN 2014
Dinsdag 8 april  Rouen
Dinsdag 27 mei  Grenoble
Dinsdag 17 juni  Marseille
Zaterdag 4 oktober Gent (VFB Dag van de Tips)
Donderdag 6 november Metz
Zaterdag 22 november Parijs (Actionaria salon)
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DE ALGEMENE 
VERGADERING
De Algemene Vergadering is een bevoorrechte gelegenheid om met 
de bedrijfsleiding in dialoog te treden en bij belangrijke beslissingen 
betrokken te worden door over de voorgestelde besluiten te stemmen.

Alle aandeelhouders worden uitgenodigd  
om de Algemene Vergadering bij te wonen.

HOE DE ALGEMENE  
VERGADERING BIJWONEN?

• Indien u aandelen op naam bezit 
(zuiver of beheerd), hoeft u niets spe-
ciaals te doen. U ontvangt een per-
soonlijke oproepingsbrief twee tot drie 
weken vóór de Vergadering en alle no-
dige documenten om te kunnen stem-
men. U krijgt daarbij ook een formulier 
waarmee u een toegangskaart kan 
aanvragen, een volmacht kan verlenen 
of per brief kan stemmen.

• Indien u aandelen aan toonder  
bezit (effectenrekening of aandelens-
paarplan bij een financiële instelling), 
moet u de oproepingsbrief en het for-
mulier bij uw financieel tussenper-
soon aanvragen.

HOE STEMMEN OP DE ALGEMENE 
VERGADERING?

Wanneer u uw oproepingsbrief hebt 
ontvangen, kan u:

• Een toegangskaart aanvragen om 
zelf op de Algemene Vergadering te 
komen stemmen; 

• Of, indien u niet persoonlijk op de ver-
gadering aanwezig kan zijn, een van de 
vier stemopties kiezen:

MOCHT U DE VERGADERING NIET 
HEBBEN KUNNEN BIJWONEN...

U kan de Algemene Vergadering ach-
teraf bekijken op het Internet. De video 
blijft een jaar lang beschikbaar op 
onze website. Een samenvattend vers-
lag kan worden geraadpleegd in de 
“Aandeelhoudersruimte” van onze we-
bsite, en wordt ook opgenomen in een 
Aandeelhoudersbrief die automatisch 
verstuurd wordt naar alle Clubleden en 
naar alle aandeelhouders die daarom 
verzoeken.

Tot slot kunnen de notulen van de 
Algemene Vergadering op elk ogenblik 
worden geraadpleegd op de hoofdzetel 
van SUEZ.

Meer informatie op:
www.suez.com
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- een volmacht verlenen aan de 
Voorzitter van de Algemene Verga-
dering: het volstaat daartoe om het 
formulier te dateren en onderaan te 
ondertekenen; u hoeft verder niets 
in te vullen;

- stemmen per brief: vink daarvoor 
het vakje “ik stem per brief” aan, 
en eventueel ook de vakjes waar-
mee u niet zou instemmen;

- een volmacht verlenen aan een 
derde (natuurlijke persoon of re-
chtspersoon) van uw keuze. Vink 
het overeenkomstige vakje aan en 
vermeld de naam en voornaam 
(of de bedrijfsnaam) van de gevol-
machtigde;

- stemmen via het Internet met  
VOTACCESS: raadpleeg de infor-
matie op onze website onder de 
rubriek “Financiën”.
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DE AANDEEL-
HOUDERSCLUB 
De Aandeelhoudersclub werd opgericht voor alle aandeelhouders 
die nauw bij het leven van de onderneming betrokken willen worden.

WELKE “EXTRA’S” GENIET U  
ALS LID VAN DE AANDEELHOU-
DERSCLUB?

•   Een eigen website ;
• U ontvangt automatisch de Aandeel-
houdersbrief en de Aandeelhouders-
gids, en wordt uitgenodigd op aandeel-
houdersontmoetingen;
• Bedrijfsbezoeken om onze indus-
triële vestigingen en onderzoekscentra 
in groepsverband te ontdekken;
• Conferenties over onze vakgebieden, 
knowhow en engagementen;
• Beursopleidingen , georganiseerd 
door de École de la Bourse in Parijs en 
in andere regio’s;
• De mogelijkheid om deel te nemen 
aan adviespanels en aan onze 
enquêtes.

WIE KAN LID WORDEN VAN DE 
AANDEELHOUDERSCLUB?

De toetreding tot de Club is gratis en 
gaat met geen enkele verplichting  
gepaard. Wel kunnen enkel aandeel-
houders met minstens 25 aandelen zich 
bij de Club aansluiten.
Aandeelhouders die minstens 25  
aandelen op naam bezitten, worden 
automatisch bij de Club aangesloten. 
Bezitters van minstens 25 aande-
len aan toonder kunnen lid worden  
op voorwaarde dat zij een bewijs 
van aandelenbezit voorleggen, hen  
afgeleverd door hun financieel 
tussenpersoon.

Een duurzame relatie uitbouwen  
met onze aandeelhouders

Meer informatie op:
www.suez.com
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Een wereldleider in 
duurzaam beheer van 

natuurlijke rijkdommen

Innovatie in dienst 
van vakgebieden 

van morgen

Een evenwichtig 
en duurzaam 

groeimodel

Een open en besten-
dige dialoog met onze 

aandeelhouders

4 GOEDE REDENEN 
OM AANDEELHOUDER VAN SUEZ TE ZIJN
... en om deel te nemen aan de revolutie van de grondstoffen

1

3

2

4

Meer dan 82 000 medewerkers op  
de bres voor bescherming en  
hergebruik van grondstoffen

Vernieuwende producten 
en diensten voor een optimaal 
beheer van natuurlijke rijkdommen

Het vooruitzicht 
van een internationale omzetgroei 
van 6% tot 8% per jaar

Een kwaliteitsvolle relatie 
en een aantrekkelijk 
dividendbeleid 
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In Frankrijk kunnen aandeelhouders op drie manieren 
aandelen bezitten: zuiver op naam, beheerd op naam 
of aan toonder. Elke bezitswijze heeft haar eigen 
kenmerken.

Aandelen zuiver 
op naam Beheer Aandelen aan 

toonder 

Wie houdt de  
rekening aan? CACEIS Corporate Trust Uw financieel tussenpersoon

Hoeveel bedragen de 
bewaar- en beheerkosten?

Geen bewaar- en beheerkosten 
voor gewone transacties 
(uitgezonderd beurskosten)

Afhankelijk van de tarieven van 
uw financieel tussenpersoon

Hoe word ik uitgenodigd 
op de Algemene 
Vergadering?

De uitnodiging wordt automatisch verstuurd 
naar alle aandeelhouders op naam

U zal van de AV op de 
hoogte worden gebracht 
door een bekendmaking 
in het BALO die 35 dagen 
voor de AV zal worden 
gepubliceerd. 
U moet zich voor een 
uitnodiging wenden tot 
uw financieel 
tussenpersoon.

Wat moet ik voorleg-
gen om tot de Algemene 
Vergadering te worden 
toegelaten?

Uw toegangskaart of een identiteitsbewijs

Uw toegangskaart of 
een deelnemingsbewijs 
dat 3 dagen vóór de AV 
is gedateerd (aan te 
vragen bij uw financieel 
tussenpersoon), alsook 
een identiteitsbewijs

Bij wie kan ik terecht voor 
het plaatsen van 
beursorders?

CACEIS Corporate Trust Uw financieel tussenpersoon

En voor mijn jaarlijkse 
belastingaangifte?

CACEIS stuurt u een “imprimé 
fiscal unique” (fiscaal attest) 
waarop alle transacties met 
SUEZ aandelen vermeld staan

Uw financieel tussenpersoon bezorgt u een fiscaal 
attest met alle transacties van uw effectenrekening

Kan ik mijn aandelen in 
een aandelenspaarplan 
stoppen?

Neen, dat wordt afgeraden 
omwille van een té  
ingewikkelde regelgeving.

Ja

A A N D E E L H O U D E R  Z I J N  V A N  S U E Z   -

UW AANDELEN BEHEREN
KENMERKEN VAN DE 
BEZITSWIJZEN VAN 
AANDELEN



27

TYPES VAN 
ORDERS

• De “limietorder” die een 
maximale/minimale koers voor 
aan- of verkoop omvat;

• De “beste limietorder”, 
uitgevoerd tegen de beste prijs 
voor de opgegeven hoeveelheid 
op het ogenblik dat hij op de 
markt komt;

• De “marktorder”, uitgevoerd 
tegen de openingskoers 
indien hij de avond voordien is 
geplaatst;

• De “stop order”, uitgevoerd 
wanneer de prijslimiet wordt 
bereikt;

• De “stop loss order”, die 
de belegger toelaat om een 
prijsvork te bepalen.

WAT ZIJN DE VOORDELEN 
VAN AANDELEN OP NAAM ?

Aandeelhouderschap op naam, zuiver of beheerd, biedt de 
volgende voordelen:
• eenvoudigere toegang tot de Algemene Vergadering: aange-
zien wij op de hoogte zijn van uw aandeelhouderschap, wordt u 
persoonlijk uitgenodigd en hoeft u verder niets te ondernemen;
• preferente toegang tot informatie voor bezitters van minstens 
25 aandelen op naam. U bent automatisch lid van de Aandeelhou-
dersclub en u ontvangt rechtstreeks alle informatie die de onder-
neming voor haar aandeelhouders publiceert;
• Een aandeelhouderschap zuiver op naam biedt u tot slot een 
bijkomend voordeel, meer bepaald een vrijstelling van bewaar- 
en beheerkosten..

UW AANDELEN KOPEN 
EN VERKOPEN
HOE PLAATST U EEN ORDER?

De beurs is geopend van 9 uur tot 17.30 uur, van maandag tot  
vrijdag. Als particulier bent u niet gemachtigd om rechtstreeks 
op de markt te verhandelen. Daarom moet u uw order plaatsen 
bij een gemachtigd financieel tussenpersoon die uw order zal  
uitvoeren.

TOT WIE MOET U ZICH RICHTEN? 

Voor aandelen zuiver op naam moet u uw orders doorgeven aan 
CACEIS :

• online via de website
OLIS-aandeelhouders

• per telefoon op het nummer: + 33 1 57 78 34 44
• per fax op het nummer: +33 1 49 08 05 80
• via e-mail: ct-contact@caceis.com
• met de post: CACEIS Corporate Trust 

Service Relations investisseurs Émetteur SUEZ 
14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Voor beheerde aandelen op naam of aandelen aan toonder,  
neem contact op met uw financieel tussenpersoon. Hij zorgt 
voor de uitvoering van uw orders, het bijhouden van uw  
effectenrekening, het innen van de dividenden en het verzenden 
van transactieberichten ter bevestiging van de uitvoering van uw 
beursorders.
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AANDEELHOUDER 
ZIJN VAN SUEZ
De regels inzake belastingheffing zijn een bevoegdheid van de Lidstaten. 
België en Frankrijk leggen een inkomstenbelasting op volgens hun respectieve 
wetgeving, wat leidt tot een juridische dubbelbelasting. 

FISCALITEIT VAN HET DIVIDEND

Procedures tot voorkoming van dubbelbelasting.
De Frans-Belgische overeenkomst tot voorkoming 
van dubbele belasting voorziet in twee administratieve 
procedures om de dubbele belasting van dividenden te 
verminderen van 30 tot 15%: de vereenvoudigde proce-
dure en de normale procedure.

• De vereenvoudigde procedure moet worden uitge-
voerd vóór de uitkering van het dividend en laat toe de 
belasting in Frankrijk bij de betaling van dit dividend te 
verminderen. In de praktijk moeten de belanghebbende 
aandeelhouders een formulier invullen (5000 FR) waa-
ruit hun hoedanigheid van Belgisch rijksinwoner blijkt. 
De financieel tussenpersonen leggen soms een termijn 
op. 

• Eenmaal deze termijn verstreken, moeten de aandeel-
houders de normale procedure volgen (formulieren 
5000 en 5001 FR) en genieten zij een belastingvermin-
dering in volgorde van indiening en binnen een termi-
jn van maximum 2 jaar na het jaar van de betaling. Dit  
verschil (teveel van 15%) wordt terugbetaald door de 
Franse Schatkist. De terugbetaling van het teveel geïnde 
bedrag wordt door België beschouwd als een aanvullend 
dividend. Het is dus onderworpen aan de Belgische  
bevrijdende roerende voorheffing die 25% bedraagt. 

U dient de formulieren 5000 en 5001 FR te downloaden. 
U kan deze formulieren ook verkrijgen bij: 
• het Centraal Taxatiekantoor Buitenlanders -  
North Galaxy 33, koning Albert II-laan, 1030 Brussel; 
• bij uw financiële instelling. 

HOE GAAT U TE WERK?

Aandeelhouders met een effectenrekening bij 
een Belgisch financieel tussenpersoon.
Het is deze tussenpersoon die de relatie met  
CACEIS Corporate Trust zal beheren. U moet hem 
het formulier 5000 bezorgen met daarop de offi-
ciële bevestiging door uw belastingadministratie 
dat u Belgisch rijksinwoner bent. Na uitkering van 
het dividend moet u de formulieren 5000 en 5001 
invullen. 

Indien uw bank niet tussenbeide kan komen, kan u 
uw aandelen SUEZ overmaken naar een bank die 
deze service wel verleent of kan u zich als aandeel-
houder op naam inschrijven bij CACEIS Corporate 
Trust. Het wordt afgeraden om deze procedure zelf 
uit te voeren.

DE FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST 
TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING 

Dividenden die door een Franse vennootschap 
worden uitbetaald aan een Belgische aandeel-
houder zijn belastbaar in België, waarbij Frankrijk 
evenwel het recht heeft om een bronheffing van 
30% toe te passen op het brutobedrag van de di-
videnden. Deze heffing kan worden verminderd tot 
15%. 
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AANDEELHOUDERS OP NAAM 

CACEIS Corporate Trust staat in voor het beheer van de 
aandelen en de uitkering van het dividend. 

• Om de impact van de dubbele belasting op het ogen-
blik van de uitkering van het dividend te beperken, dient 
u ten minste 10 werkdagen voor de betalingsdatum van 
het dividend het formulier 5000 aan CACEIS Corporate 
Trust te bezorgen (zie adres hiernaast). De procedure is 
kosteloos.

• Na uitkering van het dividend kan u ook de terugbe-
taling aanvragen van een deel van de Franse bronhef-
fing, namelijk 10% van het dividend. U moet daartoe de 
formulieren 5000 en 5001 invullen en laten bekrachtigen 
door uw belastingcontroleur en de bank die voor de uit-
betaling van het dividend heeft gezorgd. CACEIS Corpo-
rate Trust zal een vast bedrag van 80 euro aanrekenen 
per formulier. Het bedrag dat u zal worden terugbetaald, 
zal als een dividend worden beschouwd en is bijgevolg 
onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. 

AANDEELHOUDER ZUIVER OP NAAM WORDEN

Inschrijving in het aandelenregister op naam.
• Wanneer u reeds aandelen op een effectenreke-
ning deponeerde en u deze wenst om te vormen tot 
aandelen op naam, moet u daartoe een schrifteli-
jke aanvraag indienen bij uw financieel tussenper-
soon. 
• Daartoe kan u het “formulier voor overbren-
ging van aandelen naar het register op naam” ge-
bruiken dat op onze website beschikbaar is.
• Uw financieel tussenpersoon zal vervolgens het 
nodige doen bij CACEIS Corporate Trust. Hoe lang 
het duurt vooraleer uw aandelen in het register op 
naam zijn ingeschreven, hangt voornamelijk af van 
de spoed waarmee uw financieel tussenpersoon 
uw opdracht tot overbrenging uitvoert. 
• Na ontvangst en afhandeling van deze opdracht 
door CACEIS Corporate Trust zal de effectendienst 
u een bericht van inschrijving toesturen en wordt 
deze laatste uw enige gesprekspartner. Het is mo-
gelijk dat uw financieel tussenpersoon u kosten 
voor deze verrichting aanrekent. Door de inschri-
jving in het aandelenregister op naam vallen de 
bewaarkosten voor uw aandelen weg. 

GECONVENTIONEERDE EFFECTENREKENING

Wanneer u buitenlandse aandelen van ver-
schillende vennootschappen bezit, kan u uw  
financiële instelling vragen om ervoor te zorgen 
dat haar service tot voorkoming van dubbele belas-
ting automatisch wordt toegepast op alle buiten-
landse aandelen op uw effectenrekening. Deze 
service wordt niet door alle banken aangeboden. 
De Frans-Belgische overeenkomst tot voorkoming 
van dubbele belasting bepaalt welk type van docu-
ment hiervoor moet worden ingevuld. 



FINANCIEEL 
LEXICON 
AANDEEL
Verhandelbaar effect dat een deel van 
het kapitaal van een vennootschap verte-
genwoordigt. Het aandeel verleent zijn  
bezitter, de aandeelhouder, het recht om de 
algemene vergaderingen bij te wonen, het 
recht op informatie en desgevallend ook het 
recht op een deel van de winst en de liqui-
datiebonus.

AANDELENSPAARPLAN
Financieel product dat Franse particulieren 
aanmoedigt om meer van hun spaargeld 
te investeren in aandelen van onderne-
mingen uit de Europese Gemeenschap. De 
inkomsten en meerwaarden uit deze bele-
gging zijn vrijgesteld van inkomstenbelas-
ting, op voorwaarde dat er tijdens de eerste 
vijf jaar geen geld wordt teruggenomen. Ze 
blijven echter wel onderworpen aan sociale 
bijdragen.

AANGEPASTE KOERS
Koers van een aandeel die rekening houdt 
met operaties die het bedrag van het kapi-
taal hebben veranderd (uitgifte van nieuwe 
aandelen, opsplitsing van het aandeel,…). 
Een aanpassing maakt het mogelijk om  
de evolutie van de koersen in de tijd te  
vergelijken.

AMF (Autorité des marchés financiers)
Onafhankelijke openbare instantie die tot 
taak heeft om de werkingsregels en deon-
tologie van de gereglementeerde markten 
vast te leggen, toezicht te houden op de 
markten en de beleggers en aandeelhou-
ders te beschermen.

BALO
Bulletin des annonces légales obligatoires 
(het Franse staatsblad).

BEURSKAPITALISATIE
Waarde die de markt op een gegeven ogen-
blik aan een vennootschap toekent. Deze 
waarde is gelijk aan de beurskoers verme-
nigvuldigd met het aantal aandelen waaruit 
het maatschappelijk kapitaal is samenges-
teld.

BEWAARLOON
Kosten die de financieel tussenpersoon 
aanrekent voor het bewaren en beheren van 
effecten. Het bewaarloon komt meestal ove-
reen met een percentage op de portfolio of 
een vast bedrag per aandelenpakket.

BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT (BBR)
Ook wel gekend onder de naam bruto  
exploitatieoverschot, want meestal batig. 
Het BBR is gelijk aan de bedrijfsopbrengsten 
verminderd met de bedrijfskosten. Het ver-
schilt van het bedrijfsresultaat omdat de 
toevoegingen aan de afschrijvingen en voor-
zieningen niet in de bedrijfskosten zijn opge-
nomen. Het BBR is een sleutelvariabele voor 
de analyse van de winst- en verliesrekening 
en kan met het Angelsaksische begrip EBIT-
DA worden vergeleken.

COURANT BEDRIJFSRESULTAAT 
Verschil tussen de omzet en de kosten van 
vervaardiging, distributie en verkoop van pro-
ducten en van investeringsafschrijvingen van 
de onderneming. Dit is een indicator voor het 
vermogen van de onderneming om een vol-

doende grote marge voor haar exploitatie- en 
ontwikkelingsactiviteiten te creëren.

DIENST VOOR UITGESTELDE VEREFFENING 
(SRD – SERVICE À RÈGLEMENT DIFFÉRÉ)
Een betalende service die, enkel voor de 
meest liquide effecten, de mogelijkheid 
biedt om de betaling van orders of de afle-
vering van effecten tot de laatste beursdag 
van de maand uit te stellen. Om voor de 
SRD in aanmerking te komen, moeten de  
effecten aan de volgende criteria beantwoor-
den:
- hun kapitalisatie moet meer dan één  
miljard euro bedragen; 
- het dagelijkse transactievolume moet 
meer dan één miljoen euro bedragen.

DIVIDEND
Deel van de nettowinst van de vennootschap 
dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. 
De algemene vergadering kan pas beslissen 
om een dividend uit te keren nadat de 
jaarrekening van het afgelopen boekjaar 
goedgekeurd is en vastgesteld werd dat de 
nodige middelen beschikbaar zijn.

EURONEXT PARIS
Vennootschap belast met de verhande-
lingen op de beurs van Parijs en die de 
markt van roerende waarden organiseert,  
beheert en ontwikkelt.

FREE CASHFLOW (OF BESCHIKBARE 
KASSTROMEN)
De jaarlijks cashflow uit de bedrijfsacti-
viteiten, na aftrek van de lopende inves-
teringen (onderhouds- en renovatie-in-
vesteringen) en de schommelingen in 
de behoefte aan bedrijfskapitaal (BBK)  
ingevolge de normale marktevoluties.

FREE FLOAT
Deel van het maatschappelijk kapitaal dat 
ter beschikking staat van het publiek en dat 
op de beurs verhandelbaar is. Hoe groter de 
free float, hoe groter de liquiditeit van de ef-
fecten.

IFU (EENVORMIG FISCAAL ATTEST)
Het IFU is een overzichtsstaat die u jaar-
lijks door uw financieel tussenpersoon 
wordt bezorgd. U ontvangt zoveel IFU’s als u  
financieel tussenpersonen of aandelenpak-
ketten zuiver op naam hebt. Dit docu-
ment geeft een overzicht van alle roerende  
inkomsten (dividenden, rente) die u tijdens 
het jaar op uw rekeningen, spaarboekjes, 
aandelenspaarplannen of effectenreke-
ningen hebt ontvangen. Het vermeldt ook 
alle verrichtingen met roerende waarden, 
overdrachten, meer- en minderwaarden en  
de kosten met betrekking tot uw portfolio’s. 

LIQUIDITEIT
Verhouding tussen het aantal verhandelde 
aandelen en het totale aantal uitgegeven 
aandelen. De liquiditeit van een aandeel 
geeft voor een belegger aan hoe makkelijk 
(of moeilijk) hij een tegenpartij voor een aan-
zienlijke order kan vinden, of het nu gaat om 
verkoop of aankoop, zonder dat daarbij een 
grote koersschommeling wordt veroorzaakt.

MEERWAARDE
Positief verschil tussen de verkoopprijs van 
een aandeel en de oorspronkelijke aankoo-
pprijs.

MINDERWAARDE
Negatief verschil tussen de verkooppri-
js van een aandeel en de oorspronkelijke  
aankoopprijs.

NETTORESULTAAT
Nettowinst of –verlies van de onderneming 
gelijk aan de som van het courant bedrijfs-
resultaat, de overige bedrijfsopbrengsten 
en –kosten, de kost van de netto financiële 

schuldenlast, de overige financiële opb-
rengsten en kosten, het aandeel in het  
resultaat van dochterondernemingen waa-
rop vermogensmutatie wordt toegepast, 
de nettowinst na belasting op gestaakte 
activiteiten of overgedragen activiteiten,  
verminderd met de vennootschapsbelasting 
en het aandeel van minderheidsaandeelhou-
ders.

NETTORESULTAAT PER AANDEEL 
Netto geconsolideerde winst gedeeld door 
het aantal kapitaalaandelen.

NOMINALE WAARDE
De nominale waarde van een aandeel stemt 
overeen met het deel van het maatschap-
pelijk kapitaal dat door dit aandeel wordt 
vertegenwoordigd. Het maatschappeli-
jk kapitaal van de vennootschap wordt 
verkregen door de nominale waarde van 
het aandeel met het aantal aandelen te  
vermenigvuldigen.

OMZET
De omzet is de totale opbrengst uit de  
verkoop van producten en diensten van een 
onderneming over een gegeven periode en 
bij de uitoefening van haar normale en lo-
pende activiteiten. De omzet moet in drie 
termen worden uitgesplitst: het volume 
(verkochte hoeveelheden), de prijs (infla-
tie, wisselkoersen) en de wijzigingen in de 
consolidatiekring.

PREFERENT INSCHRIJVINGSRECHT
Een recht dat aan aandeelhouders kan  
worden toegekend om bij kapitaalverhogin-
gen prioritair in te schrijven op een aantal 
nieuwe aandelen naar rato van het aantal 
aandelen dat ze reeds bezitten.

QUORUM
Minimaal percentage van de stemge-
rechtigde aandelen dat aanwezig of  
vertegenwoordigd moet zijn opdat de  
Algemene Vergadering rechtsgeldig zou 
kunnen beraadslagen. Een quorum is  
eveneens vereist voor de beraadslagingen 
en beslissingen van de Raad van bestuur.

RENDEMENT
Ratio die overeenstemt met de verhouding 
tussen het dividend per aandeel en de beurs-
koers van het aandeel.

VOTACCESS
Elektronisch platform, bestemd voor 
aandeelhouders aan toonder en op naam 
die via deze weg informatie over een  
Algemene Vergadering kunnen inwinnen, 
rechtstreeks steminstructies kunnen door-
geven, volmacht kunnen verlenen of een 
toegangskaart kunnen aanvragen. Om 
deze dienst te kunnen gebruiken, moet 
aan twee voorwaarden zijn voldaan: online 
op de Beurs kunnen verhandelen en een  
effectenrekening of aandelenspaarplan 
bezitten bij een financiële instelling die  
toegang tot VOTACCESS aanbiedt. In dat 
geval volstaat het om zich via het Internet 
met de gebruikelijke wachtwoorden aan te  
melden bij de effectenrekening of het  
aandelenspaarplan. Er verschijnt een picto-
gram naast de waarde (effect, aandeel) die 
kan worden gekozen; door het pictogram 
aan te klikken, krijgt de gebruiker toegang 
tot het VOTACCESS platform.

ZELFCONTROLE
De vennootschap heeft de controle over zich-
zelf via één of meer andere vennootschap-
pen waarover zijzelf rechtstreeks of onre-
chtstreeks controle uitoefent.
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