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SUEZ heeft Smarttruck® ontwikkeld, een unieke technologische oplossing waarmee  
in de stad de meest uiteenlopende gegevens kunnen worden ingezameld om de kwaliteit  

van de stedelijke diensten te verbeteren. Deze vuilniswagen van de nieuwste generatie,  
uitgerust met slimme sensoren en geïntegreerde informatiesystemen, analyseert in realtime  

de vullingsgraad van de laadbak om inzamelingstrajecten te optimaliseren, verzamelt gegevens  
over de staat van het wegdek, monitort de luchtkwaliteit en brengt het energieverlies  

van gebouwen in kaart. Allemaal gegevens die de gemeentebesturen  
als open data kunnen delen met hun lokale stakeholders. 

meer op suez.com
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behalve afval zamelen  

bent u er klaar voor?

  
onze vrachtwagens  
ook gegevens 
in voor de stad.

klaar voor de grondstoffenrevolutie
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Beste aandeelhouders, 

Met genoegen bezorgen we u deze nieuwe editie 2019 van de aandeelhoudersgids 
van SUEZ. U vindt er alle praktische informatie in over het statuut van 
aandeelhouder, de huidige fiscale wetgeving inzake aandelenbezit en alle voordelen 
en diensten waarop u als aandeelhouder van SUEZ aanspraak kan maken. De gids 
is ook op onze website beschikbaar in een verrijkte digitale versie.

Net als de vorige jaren werd 2018 gekenmerkt door tal van ontmoetingen, in het 
bijzonder de regelmatige informatiebijeenkomsten en gedachtewisselingen met 
de Algemene Directie van de Groep. De Aandeelhoudersclub, bijzonder bedrijvig 
sinds de beursintroductie van de Groep die nu al langer dan 10 jaar achter ons ligt, 
heeft haar 13 500 leden bijna 40 evenementen in België en Frankrijk aangeboden: 
bedrijfsbezoeken, financiële opleidingen, conferenties over de vakgebieden, 
de knowhow en de engagementen van de Groep... Via de adviespanels en met 
behulp van online enquêtes blijven we voortdurend peilen naar de meningen en 
verwachtingen van onze individuele aandeelhouders, om uw wensen zo goed 
mogelijk te kennen. Uit deze bevoorrechte en leerrijke gedachtewisselingen is een 
digitale communicatie gegroeid die aan de beste praktijken beantwoordt, met onder 
meer de tweemaandelijkse publicatie van de News@ctionnaires als aanvulling op 
de Aandeelhoudersbrief. Wij blijven ook promotie maken voor het webzine rond 
onze Algemene Vergadering en de mobiele app "Relations Actionnaires" waarmee 
u het financiële nieuws over SUEZ op uw tablet of smartphone kan volgen.

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

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

Steeds tot uw beschikking,

Het team van Aandeelhoudersrelaties

FLORENT GAUTRON
Directeur  
Aandeelhoudersrelaties  

CAMILLE FAUCONNIER
Verantwoordelijke  
Aandeelhouderscommunicatie  

ALASSANE NIANG
Aanspreekpunt  
Groene Nummer  



4 redenen om 
aandeelhouder van 
SUEZ te zijn

Bestuur

5 6 7

8-9 10-12 14-17

Boodschap van de 
Directeur-generaal

Onze  
strategische  
pijlers

Financiële  
en sociale  
gegevens

Kerncijfers 2018

onze  
onderneming 

leren  
kennen



Aandeelhoudersgids 2019 - 5

Onze  
strategische  
pijlers

Financiële  
en sociale  
gegevens

Een wereldleider in duurzaam beheer  
van natuurlijke rijkdommen 
Bijna 89 000 medewerkers op de bres voor bescherming en hergebruik 
van grondstoffen op de 5 continenten.

Een evenwichtig en duurzaam groeimodel
Een ambitieuze groeistrategie, gericht op veelbelovende markten en met 
naleving van een strenge financiële discipline.

Innovatie in dienst van vakgebieden van morgen
Vernieuwende producten en diensten om onze klanten te helpen bij een 
optimaal beheer van natuurlijke rijkdommen.

Een open en permanente dialoog met onze 
aandeelhouders
Uitgebreide en kwaliteitsvolle initiatieven voor een nauwere band met 
individuele aandeelhouders en een aantrekkelijk dividendbeleid.

1
2
3
4

4 REDENEN  
OM AANDEELHOUDER VAN SUEZ TE ZIJN
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« Door die nieuwe 
regels en taal van 
aandeelhouders-
relaties te 
verkennen, neemt 
SUEZ deel aan de 
uitbouw van een 
Aandeelhouderschap 
van de Toekomst, 
op zoek naar steeds 
meer transparantie, 
ethiek, zin en 
engagement. » 

Geachte aandeelhouders,

Ons aandeelhoudersbeleid steunt op een kwaliteitsvolle dialoog. In die context hebben wij 
uiterst volledige communicatievoorzieningen ingevoerd, met onder meer een dynamische 
Aandeelhoudersclub en een digitale communicatie die aan de beste praktijken beantwoordt. Wij 
betrekken onze individuele aandeelhouders ten volle bij deze voor hen bedoelde voorzieningen 
en ontvangen regelmatig hun vragen en opmerkingen.

SUEZ neemt actief deel aan de werkzaamheden van het ‘Observatoire des Actionnaires 
d’Avenir’, aan de zijde van 9 andere grote emittenten die zich historisch sterk voor hun 
individuele aandeelhouders engageren(1), en in samenwerking met een groot aantal 
instellingen van de Parijse beurs en het ‘Institut du Capitalisme Responsable’. Via deze 
werkgroep willen wij de ontwikkeling en de verjonging van het particuliere aandeelhouderschap 
in Frankrijk bevorderen. Wij stimuleren de opkomst van een nieuwe generatie van individuele 
aandeelhouders die een andere stijl van relaties met het bedrijfsleven verlangt. Door die nieuwe 
regels en taal van aandeelhoudersrelaties te verkennen, neemt SUEZ deel aan de uitbouw van 
een Aandeelhouderschap van de Toekomst, op zoek naar steeds meer transparantie, ethiek, 
zin en engagement.

De kwaliteit van onze relaties met de individuele aandeelhouders wordt regelmatig met tal 
van prijzen wordt onderscheiden. Zo werden wij in 2018 vereerd met de ‘Grand Trophée d’Or 
des meilleures Relations Actionnaires’ van de SBF 120, uitgereikt door LE REVENU. Deze 
onderscheiding is, samen met onze winst van de ‘Trophée du SBF 80’ van de ‘Grand Prix de 
l’Assemblée Générale 2018’, een erkenning van de kwaliteit van ons engagement tegenover 
aandeelhouders en van onze goede praktijken op het vlak van hun voorlichting. Een erkenning 
die ons aanmoedigt om de ingeslagen weg te blijven bewandelen.

Sinds haar beursintroductie in juli 2008 heeft SUEZ tal van ingrijpende transformaties 
ondergaan, zoals de omvorming van haar vakgebieden, de verdubbeling van haar internationale 
aanwezigheid, een significante omzetgroei, de invoering van één enkele merknaam en de 
digitale omschakeling. Samen zullen wij alles in het werk stellen voor een optimale uitrol van 
het nieuwe bestuur – zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 mei 2019 – en de 
nieuwe strategie die de ambitieuze ontwikkeling van SUEZ in de volgende jaren zullen schragen.

Ik dank u van harte voor het vertrouwen dat u in de SUEZ Groep stelt.   

(1) Air Liquide, AXA, EDENRED, ENGIE, Interparfums, Korian, L’Oréal, Thermador Groupe, Wavestone

BERTRAND CAMUS
Directeur-generaal  

BOODSCHAP VAN  
DE DIRECTEUR-GENERAAL
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Een geïntegreerd 
aanbod voor industriële 
ondernemingen ontwikkelen

Een voortrekkersrol blijven spelen in oplossingen 
voor een circulaire economie.

Ambitie 

Ambitie Ambitie 

Ambitie

Uitgroeien tot een data-driven onderneming en onze 
klanten oplossingen aanreiken met een toegevoegde 
waarde.

Inzetten op de circulaire 
economie 1 2

3 4

Versnelde uitrol van 
slimme oplossingen

De milieutransitie 
wereldwijd begeleiden

Onze internationale leiderspositie verstevigen door lokale 
partnerschappen te sluiten en schaalbare oplossingen aan 
te bieden die op de lokale noden aansluiten.

De industriesector opnieuw optillen tot een 
belangrijke groeimotor. 

ONZE STRATEGISCHE  
PIJLER
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KERNCIJFERS

7,6 miljard 
M3 DRINKWATERPRODUCTIE

1,1 miljard 
M3 AFVALWATER HERGEBRUIKT 

3,7 miljard  
M3 DRINKWATER VERDEELD

10 miljoen  
VERMEDEN CO2-UITSTOOT 

5,1 miljard  
M3 AFVALWATER BEHANDELD

7,7 TWh  
HERNIEUWBARE ENERGIE GEPRODUCEERD 

AANWEZIG OP 

5 continenten

88 775   
MEDEWERKERS 

32,7 miljoen  
PERSONEN DIE OP ONZE  
AFVALOPHAALDIENSTEN VERTROUWEN

4,4 miljoen  
TON SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN  
GEPRODUCEERD 
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17,3 mld. €  
OMZET OVER 2018

2,76 mld. €    
EBITDA

334,9 M€   
NETTORESULTAAT,  
AANDEEL GROEP 

120 M€  
GEÏNVESTEERD IN R&D

3 921
ACTIEVE OCTROOIEN 

INNOVATIE FINANCIËN



JEAN-LOUIS CHAUSSADE
Voorzitter van de Raad  
van bestuur van SUEZ

BERTRAND CAMUS 
Directeur-generaal van SUEZ

DE RAAD VAN BESTUUR beslist over de oriënteringen van de activiteit van de Groep en 
ziet toe op hun uitvoering. Na afloop van de Algemene Vergadering van aandeelhouders 
en de Raad van bestuur van 14 mei 2019 werden Jean-Louis Chaussade en Bertrand 
Camus benoemd tot respectievelijk Voorzitter van de Raad van bestuur en Directeur-
generaal. De samenstelling van de Raad is gewijzigd met de komst van twee nieuwe 
bestuurders: Bertrand Camus, Directeur-generaal van de Vennootschap, en Martha J. 
Crawford, met Frans-Amerikaanse nationaliteit en professor aan de Harvard Business 
School. De Raad bestaat momenteel uit 19 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 belangrijke 
projecten voor interne of externe 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 statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van SUEZ, alsook 
op de kwaliteit van de interne controle en van de informatie die aan de aandeelhouders 
en markten wordt meegedeeld.
 
HET COMITÉ MVO, INNOVATIE, ETHIEK, WATER EN DUURZAME PLANEET 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 de bijzondere verantwoordelijkheden 
van de Groep ten aanzien van de bescherming en de verbetering van het leefmilieu en 
de duurzame ontwikkeling.

HET BENOEMINGS-, BEZOLDIGINGS- EN GOVERNANCECOMITÉ, ontstaan uit de fusie 
van het Benoemings- en Governancecomité en het Bezoldigingscomité waartoe na 
afloop van de Raad van bestuur was besloten, formuleert aanbevelingen en voorstellen 
met betrekking tot bestuurlijke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de Raad van 
bestuur behoren, alsook met betrekking tot de benoeming van nieuwe bestuurders en de 
verschillende bezoldigingselementen van vennootschapsmandatarissen. Het legt elk jaar 
de doelstellingen vast van de Directeur-generaal die als maatstaf zullen dienen voor de 
bepaling van zijn prestatiegebonden loongedeelte. Ook is het bevoegd voor het onderzoek 
van kandidaturen voor de functie van bestuurder en voor de opvolgingsvoorbereiding 
van vennootschapsmandatarissen en leden van het Uitvoerend Comité.

DE RAAD  
VAN BESTUUR

De Raad van bestuur van SUEZ en zijn vijf comités zijn samengesteld 
uit ervaren experts en vakmensen met verschillende achtergronden.
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NICOLAS BAZIRE
Directeur-generaal van 
Groupe Arnault SAS 

FRANCK BRUEL 
Adjunct-Directeur-generaal van 
ENGIE, verantwoordelijk voor 
de BU’s UK, LATAM en NORAM 
(Verenigde Staten, Canada)

DELPHINE ERNOTTE CUNCI
Voorzitster van France 
Télévisions

ISABELLE KOCHER
Directeur-generaal  
en bestuurder van ENGIE

GUILLAUME PEPY
Voorzitter van het Directiecomi-
té van de SNCF

ENRIC XAVIER AMIGUET  
I ROVIRA
Bezoldigd bestuurder 

FRANCESCO CALTAGIRONE 
Voorzitter-Directeur-generaal 
van Cementir Holding S.p.A

ISIDRO FAINÉ CASAS
Voorzitter van Criteria Caixa

MARTHA J. CRAWFORD
Professor aan de Harvard 
Business School

ANNE LAUVERGEON
Voorzitter-Directeur-generaal 
van ALP SA

BRIGITTE TAITTINGER-JOUYET
Bestuurder van  
vennootschappen

GUILLAUME THIVOLLE
Bestuurder, verkozen door de 
werknemers-aandeelhouders

MIRIEM BENSALAH 
CHAQROUN
Ondervoorzitster –  
Directeur-generaal van Eaux 
Minérales d’Oulmès

GÉRARD MESTRALLET
Ere-Voorzitter van SUEZ – 
Bestuurder van  
vennootschappen

JUDITH HARTMANN
Adjunct-Directeur-generaal 
van ENGIE, verantwoordelijk 
voor Financiën

PIERRE MONGIN
Secretaris-generaal van ENGIE

AGATTA CONSTANTINI
Bezoldigd bestuurder

Aandeelhoudersgids 2019 - 11



JEAN-MARC BOURSIER
ADG, verantwoordelijk voor 
Operaties en de activiteiten 
Recycling & Hergebruik 
Noord-Europa

ISABELLE CALVEZ
Directrice Human Resources

CHRISTOPHE CROS
Voorzitter Water  
Technologies & Solutions

MARIE-ANGE DEBON
ADG, verantwoordelijk voor 
Frankrijk, Italië en Centraal- 
Europa

ANGEL SIMON
ADG, verantwoordelijk 
voor Spanje en de zones 
Noord-Amerika & Latijns- 
Amerika

ANA GIROS 
ADG, verantwoordelijk voor Interna-
tionale Activiteiten, en rechtstreeks 
voor Afrika, India, Midden-Oosten, 
Azië en Australië

JACQUES AUDIBERT 
Secretaris-generaal  

JULIAN WALDRON
Financieel Directeur 

TIPHAINE HECKETSWEILER
Directrice Communicatie

BERTRAND CAMUS
Directeur-generaal van SUEZ 

Het Uitvoerend Comité is een analyse- en besluitvormingsorgaan dat  
de doelstellingen van de Groep inzake groei en rentabiliteitsverbetering 
aanstuurt, zoals die door haar Algemene Directie zijn bekrachtigd.
 
Het onderzoekt de belangrijkste beslissingen en oriënteringen van de Groep en legt 
doelstellingen vast op het vlak van economische, ecologische, sociale en maatschappelijke 
activiteiten en prestaties van de Business Units. Het telt, naast Bertrand Camus, negen 
leden.
Op 14 mei 2019 werd de samenstelling van het Uitvoerend Comité gewijzigd. Dit nieuwe 
uitvoerend team zal ook als taak hebben om het nieuwe ondernemingsproject “SUEZ 
2030” te voltooien en uit te voeren. Dit project moet de Groep op weg zetten naar nieuwe 
opportuniteiten voor rendabele en duurzame groei.

HET  
DIRECTIECOMITÉ
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SUEZ heeft een collectieve onthardingsdienst ontwikkeld waarmee de hardheid  
en het kalkgehalte van drinkwater – op het ogenblik van productie zelf –  kunnen  

worden verminderd. Een oplossing die iedereen toegang geeft tot bijzonder  
zacht water waarmee vroegtijdige slijtage van installaties, een onnodig hoog  

energieverbruik en individuele investeringen in kalkbestrijding worden vermeden.  
En omdat niets verloren mag gaan, kan de gewonnen kalk voor landbouwdoeleinden  

worden hergebruikt.
meer op suez.com

bent u er klaar voor?

we kunnen water  
zo zacht maken  
dat het onze leefkwaliteit 
verbetert.
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IN MILJOEN EURO 31 december 2018 31 december 2017 31 december 2016
Niet-courante activa
Netto immateriële vaste activa 4 982,1 4 916,3 4 223,0
Goodwill 5 223,8 5 142,1 3 646,9
Netto materiële vaste activa 8 774,4 8 506,1 8 279,8
Voor verkoop beschikbare effecten 133,0 127,1 138,3
Leningen en vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs 610,7 721,9 739,9
Afgeleide financiële instrumenten 119,0 149,5 198,2
Deelnemingen in joint ventures 897,4 1 003,9 915,7
Deelnemingen in verbonden ondernemingen 1 084,3 1 023,8 980,8
Contractactiva 95,6 21,6 -
Overige activa 214,0 274,5 292,2
Geactiveerde uitgestelde belastingen 546,6 630,0 783,1
TOTAAL NIET-COURANTE ACTIVA 22 680,9 22 516,8 20 197,9
Courante activa
Leningen en vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs 109,7 136,6 139,4
Afgeleide financiële instrumenten 97,6 89,5 31,2
Klanten en andere debiteuren 4 584,0 4 709,8 4 041,4
Voorraden 499,5 455,1 262,7
Contractactiva 627,2 414,9 -
Overige activa 1 500,7 1 230,0 1 492,6
Financiële activa tegen reële waarde met verwerking in de winst- en verliesrekening 29,2 56,9 62,3
Kasmiddelen en kasequivalenten 3 424,1 3 221,3 2 924,7
TOTAAL COURANTE ACTIVA 10 872,0 10 314,1 8 954,3
Activa gehouden voor verkoop - - 131,8
TOTAAL ACTIVA 33 552,9 32 830,9 29 284,0
Eigen vermogen, aandeel van de Groep 6 391,8 6 510,4 5 495,9
Belangen zonder overheersende zeggenschap 2 600,8 2 511,4 1 869,9
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 8 992,6 9 021,8 7 365,8
Niet-courante passiva 
Voorzieningen 1 507,6 1 579,2 1 573,7
Financiële schulden 9 803,2 9 760,6 8 665,5
Afgeleide financiële instrumenten 9,5 26,4 45,6
Overige financiële passiva 47,2 43,1 10,4
Contractpassiva 287,7 268,7 -
Overige passiva 591,6 561,6 931,1
Passieve uitgestelde belastingen 649,4 649,6 654,5
TOTAAL NIET-COURANTE PASSIVA 12 896,2 12 889,2 11 880,8
Courante passiva 
Voorzieningen 496,1 582,6 505,8
Financiële schulden 2 762,1 2 169,7 2 499,8
Afgeleide financiële instrumenten 47,2 38,3 62,8
Leveranciers en andere schuldeisers 3 798,9 3 741,3 3 063,6
Contractpassiva 976,5 1 058,8 -
Overige passiva 3 583,3 3 329,2 3 812,9
TOTAAL COURANTE PASSIVA 11 664,1 10 919,9 9 944,9
TOTAAL PASSIVA 33 552,9 32 830,9 29 284,0

CONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN 

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.

FINANCIËLE  
EN SOCIALE GEGEVENS
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IN MILJOEN EURO 2018 2017 2016
Omzet 17 331,1 15 783,0 15 322,0
Inkopen (3 648,6) (3 032,2) (2 995,9)
Personeelskosten (4 598,4) (4 115,1) (3 990,2)
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (1 167,7) (1 109,2) (1 091,3)
Overige bedrijfskosten (6 999,2)  (6 816,1) (6 327,1)
Overige bedrijfsopbrengsten 2 25,2  2 89,8 184,1
COURANT BEDRIJFSRESULTAAT 1 142,4 1 000,2 1 101,6
MtM op financiële instrumenten van operationele aard (0,8) 1,3 (1,3)
Waardeverliezen op materiële, immateriële en financiële vaste activa (25,6) (20,3) (159,5)
Herstructureringen (87,6) (157,6) (76,1)
Kringschommelingen (6,2) 77,6 182,9
Overige opbrengsten uit overdrachten 60,1 33,6 91,3
Kosten verbonden met de wijziging van merknaam en visuele identiteit - - (28,1)
Kosten verbonden met de overname van de groep GE Water - (44,4) -
RESULTAAT UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1 082,3 8 90,4 1 110,8
Aandeel van het nettoresultaat van ondernemingen in het verlengde van de activiteiten van de Groep  
die via vermogensmutatie worden geconsolideerd 1 92,9 211,6 179,0

Waarvan aandeel van het nettoresultaat van joint ventures 82,0 92,2 84,4
Waarvan aandeel van het resultaat van verbonden ondernemingen 110,9 119,4 94,6
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, na aandeel van het nettoresultaat van ondernemingen 
in het verlengde van de activiteiten van de Groep die via vermogensmutatie worden geconsolideerd 1 275,2 1 102,0 1 289,8

Financiële kosten (555,6) (518,5) (516,9)
Financiële opbrengsten 90,2 89,6 93,4
Financieel resultaat (465,4) (428,9) (423,5)
Belasting over de winst (244,0) (157,2) (243,5)
NETTORESULTAAT 5 65,8 5 15,9 622,8
Nettoresultaat, aandeel van de Groep 334,9 295,5 420,3
Nettoresultaat van belangen zonder overheersende zeggenschap 230,9 220,4 202,5
Nettoresultaat, aandeel van de Groep, per aandeel (in euro) 0,47 0,45 0,72
Nettoresultaat, aandeel van de Groep, per verwaterd aandeel (in euro) 0,47 0,45 0,70

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
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SOCIALE INDICATOREN 

(a)  De overname van GE Water werd in 2017 integraal geconsolideerd in de zone Noord-Amerika. In 2018 is de overname toegerekend 
aan de desbetreffende landen.

(b) Aanwervingspercentage:  aantal aanwervingen met AOD en ABD / gemiddeld personeelsbestand 
(c) Aanwervingspercentage met AOD: aantal aanwervingen met AOD / aantal aanwervingen met AOD en ABD

2016 2017 2018 2018 (%)

Uitsplitsing van het personeelsbestand naar geografische zone

Frankrijk (Europees vasteland en overzeese gebieden) 32 864 31 249 30 842 34,7
Europa (excl. Frankrijk) 28 200 28 012 30 096 34,0
Noord-Amerika (a) 4 264 11 183 7 918 8,9
Zuid-Amerika 3 102 3 757 4 543 5,1
Afrika/Midden-Oosten 8 972 8 555 7 639 8,6
Azië/Oceanië 6 519 5 820 7 737 8,7
TOTAAL 83 921 88 576 88 775 100

Uitsplitsing van het personeelsbestand naar statuut

Kaderleden 12 918 13 868 16 805 18,9
Hogere technici en meesterschapspersoneel 18 545 21 732 19 783 22,3
Arbeiders, bedienden, technici 52 458 52 976 52 187 58,8
TOTAAL 83 921 88 576 88 775 100

Uitsplitsing van het personeelsbestand naar gender

Aandeel van vrouwen in het personeelsbestand 20,6 % 21,1 % 21,8 %
Aandeel van vrouwen in het kaderpersoneel 28,1 % 27,4 % 27,6 %
Aandeel van vrouwen in het kaderpersoneel excl. WTS 28,1 % 27,4 % 29,4 %

Uitsplitsing van het personeelsbestand naar type arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur (AOD) 91,4 % 92,1 % 91,6 %
Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (ABD) 6,8 % 6,1 % 6,3 %
Alternerende leercontracten en inschakelingscontracten 1,8 % 1,8 % 2,1 %

Uitsplitsing van het personeelsbestand naar leeftijd (werknemers met AOD)

- dan 25 jaar 2,2 % 2,3 % 2,4 %
25 - 29 jaar 8,0 % 7,9 % 7,8 %
30 - 34 jaar 12,3 % 12 % 11,8 %
35 - 39 jaar 14,2 % 14,2 % 14,2 %
40 - 44 jaar 15,4 % 14,8 % 14,6 %
45 - 49 jaar 15,9 % 15,7 % 15,6 %
50 - 54 jaar 15,7 % 15,3 % 15,2 %
55 - 59 jaar 11,6 % 12,2 % 12,7 %
60 - 64 jaar 4,0 % 4,7 % 4,7 %
65 en + 0,7 % 0,9 % 1,0%

Aanwervingen 

Aantal externe aanwervingen met AOD 6 024 6 256 8 424 
Aantal externe aanwervingen met ABD 10 041 9 641 10 239
Aanwervingspercentage (b) 19,0 % 19,3 % 21,0 %
Aanwervingspercentage met AOD (c) 37,5 % 40,4 % 45,1 %
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(d) Hogere technici en meesterschapspersoneel. 
(e) Arbeiders, bedienden en technici.

2016 2017 2018

Lonen (in duizend euro)

Bruto loonmassa 2 874 098 2 947 663 3 331 263
Gemiddeld brutoloon per werknemer 33,9 35,2 38,5
Kaderleden 69,6 72,7 76,6
Niet-kaderleden 27,5 28,3 29,7
Gemiddeld percentage werkgeverslasten 34,5 % 34,6 % 33,5 %

Uitzendarbeid 

Gemiddeld uitzendpersoneel (VTE) 5 907 6 321 6 887
In % van het gemiddeld personeelsbestand met een arbeidsovereenkomst, uitgedrukt in VTE 7,2 % 7,7 % 8,0 %

Opleiding 

Aantal opleidingsuren (in duizend) 1 443 1 309 1 556 
Waarvan aantal opleidingsuren via e-learning (in duizend) 172 189 257
Aantal opleidingsuren per opgeleide persoon (u/persoon) 25,2 23,3 25,3 
Aantal opleidingsuren per opgeleide vrouw (u/persoon) 27 24 24
Opgeleid percentage van het personeelsbestand 67,5 % 67,2 % 69,3 % 

Uitsplitsing van het opgeleide personeelsbestand naar gender
Vrouwen 20,6 % 20,1 % 21,2 %
Mannen 79,4 % 79,9 % 78,8 %

Uitsplitsing van het opgeleide personeelsbestand naar categorie
Kaderleden 17,1 % 16,9 % 20,3 %
HTM (d) + ABT (e) 82,9 % 83,1 % 79,7 %
Opleidingskosten per opgeleide persoon (€/persoon) 504 447 449

Uitsplitsing van de opleidingsuren naar onderwerp
Vaktechnieken 27,4 % 29,3 % 24,2 %
Kwaliteit, milieu en veiligheid 35,4 % 36,0 % 41,4 %
Talen 6,3 % 7,6 % 3,9 %
Overige 30,9 % 27,1 % 30,5 %



Het aandeel en de 
beursgegevens 
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SUEZ op de Beurs 
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op de Beurs
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Sinds de 
beursintroductie in 
juli 2008 presteert 
het aandeel SUEZ 
beter dan de DJ Euro 
STOXX Utilities index 
en kenmerkt het zich 
door een regelmatig 
en aantrekkelijk 
rendement voor de 
aandeelhouder.

Het aandeel SUEZ
ISIN-code: FR 0010613471
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 
beursindexen 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 opgenomen in de Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) World & 
Europe, een wereldwijde referentie 
voor maatschappelijk verantwoordelijk 
beleggen. Het aandeel is ook opgenomen 
in de beursindexen FTSE4Good en VIGEO 
NYSE Euronext als beloning voor de 
ecologische, sociale en bestuurlijke 
prestaties van de Groep. Tot slot is SUEZ 
sinds 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 2018
Het kapitaal van SUEZ is evenwichtig 
verdeeld over de verschillende 
aandeelhouders. De strategische 
aandeelhouders op lange termijn van de 
Groep – ENGIE, de referentieaandeelhouder, 
de Catalaanse bankgroep La Caixa 
en de Italiaanse groep Caltagirone – 
beschikken per 31 december 2018 over 
een aandeel van bijna 42% van het 
kapitaal. Dit versterkt het vermogen van 
de Groep om een ambitieuze strategie 
te ontplooien. Ook het aandeel van de 
individuele aandeelhouders, bijna 6%, 
vormt een garantie van stabiliteit en 
steun voor de strategie op lange termijn 
van SUEZ, versterkt door de trouw en het 
vertrouwen van haar medewerkers, die 
3,7% van het kapitaal aanhouden.

Beurskapitalisatie
Per 31 december 2018 bedroeg de 
beurskapitalisatie van SUEZ 7,2 miljard 
euro.

Beursrendement
Sinds de beursintroductie presteert het 
aandeel SUEZ beter dan de DJ Euro 
STOXX Utilities index.

Dividend
Aan de Algemene Vergadering van 14 mei 2019 werd voorgesteld om voor het 
boekjaar 2018 een dividend van 0,65 euro per aandeel uit te keren.  De ex-coupon-
datum is vastgesteld op 20 mei 2019 en de betaalbaarstelling op 22 mei 2019. 
Het dividend wordt in contanten uitgekeerd.

HET AANDEEL  
EN DE BEURSGEGEVENS 
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Institutionele en andere  
aandeelhouders 48%

ENGIE  
32,1%

Criteria Caixa  
6,0%

Groep Caltagirone  
3,5%

Individuele aandeelhouders  
6%*

Werknemers-aandeelhouders  
3,8%

Eigen controle  
0,8%

KAPITAALVERDELING PER 31.12.18

BEURSGEGEVENS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Slotkoers (in €)
Hoogste notering 15,995 12,225 13,195 15,425 18,960 17,465 16,885 14,885

Laagste notering 8,578 7,814 8,703 11,740 13,970 12,770 13,605 10,840

Per 31 december 8,901 9,109 13,025 14,435 17,260 14,015 14,665 11,530

Aantal aandelen  
(per 31/12) 510 233 829 510 233 829 510 233 829 540 233 829 542 643 648 564 401 246 623 362 579 621 362 579

Beurskapitalisatie  
(per 31/12) 4,5 Mds € 4,6 Mds € 6,6 Mds € 7,8 Mds € 9,4 Mds € 7,9 Mds € 9,1 Mds € 7,2 Mds €

Gemiddelde van de dagelijks 
verhandelde volumes 1 443 299 1 529 656 999 125 1 234 828 1 385 672 1 255 882 1 385 497 2 138 997

Brutodividend per aandeel 
(in €) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Rendement  
(op de koers per 31/12)

7,3 % 7,1 % 5,0 % 4,5 % 3,8 % 4,6 % 4,4 % 5,6 %

- 
Evolutie van de beursnoteringen van het aandeel SUEZ over de 8 voorbije jaren

48,1 %

32,1 %

6 %

3,5 %

6 %
3,7 % 0,6 %

* Schatting op basis van een “TPI” aandeelhoudersenquête die eind 2017 werd uitgevoerd

SUEZ  
OP DE BEURS
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SUEZ CAC 40 Euro STOXX Utilities

KOERS VAN HET AANDEEL SUEZ

- 
Rendement sinds 22 juli 2008, bij herinvestering van dividenden  
(basis 100 op 22/07/2008, SEV op € 14)

+45 % 

-15 % 

+16 % 

Gegevens afgesloten per 31 december 2018
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Een regelmatige en accurate  
informatieverschaffing om u dichter  
bij de onderneming te betrekken

De Aandeelhoudersclub 

23 24-25

3026-27 28-29

Uw aandelen beheren

De Algemene  
Vergadering

Agenda

aandeel-
houder zijn 

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

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: 

-  een groen nummer

    van maandag tot vrijdag bereikbaar 
tussen 9 en 18 uur; onze medewerkers 
beantwoorden al uw vragen en 
noteren uw inschrijvingen voor 
vergaderingen en evenementen van de 
Aandeelhoudersclub;

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

-  de Aandeelhoudersbrief, op aanvraag 
verkrijgbaar in een interactieve versie 
op het Internet of automatisch naar alle 
Clubleden verstuurd via e-mail of post.

-  deze Aandeelhoudersgids, op aanvraag 
verkrijgbaar in PDF-formaat op het 
internet of automatisch verzonden 
naar alle nieuwe Clubleden. Dit 
document wordt elk jaar bijgewerkt 
ter gelegenheid van de Algemene 
Vergadering. Er is ook een verrijkte 
digitale versie beschikbaar;

-  het Geïntegreerde Verslag en het 
referentiedocument. Deze documenten 
zijn ook verkrijgbaar op eenvoudig verzoek 
en in een PDF-versie op het internet;

-  de persberichten: alle persberichten 
zijn beschikbaar op de website, onder 
de rubriek “Actualités”.

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

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

-  de bekendmakingen in het Franse 
“Bulletin des annonces Légales 
Obligatoires” (BALO).

U ontmoeten en u onze 
onderneming beter leren kennen
Wij hebben vaak de kans om u te ontmoeten 
en met u van gedachten te wisselen:

-  Actionaria: wij ontvangen u elk jaar 
graag op onze stand op de Actionaria 
beurs in het Palais des Congrès te Parijs;

-  de aandeelhoudersontmoetingen op 
verschillende plaatsen;

-  de jaarlijkse Algemene Vergadering;

-  de vele activiteiten van de Aandeel–
houdersclub.

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 Vergadering;
-  recht op deelname aan kapitaalverrichtingen.

EEN REGELMATIGE EN ACCURATE  
INFORMATIEVERSCHAFFING OM U DICHTER  
BIJ DE ONDERNEMING TE BETREKKEN
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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 speciaals 
te doen. U ontvangt een persoonlijke 
oproepingsbrief twee tot drie weken 
vóór de Vergadering en alle nodige 
documenten om te kunnen stemmen. 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 aandelenspaarplan 
bij een financiële instelling), moet u de 
oproepingsbrief en het formulier bij uw 
financieel tussenpersoon aanvragen. 

    SUEZ stelt u de e-oproeping voor, d.w.z. 
ontvangst van uw oproeping via e-mail. 
E-oproeping is een eenvoudige, snelle, 
veilige en voordelige oproepingswijze.

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 
Algemene Vergadering aanwezig kan 
zijn, een van de vier stemopties kiezen;

-  een volmacht verlenen aan de Voorzitter 
van de Algemene Vergadering: 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 waarmee u niet 
zou instemmen;

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

-  via het internet stemmen met 
VOTACCESS (zie de informatie op onze 
website in de rubriek "Finance").

Mocht u de Algemene Vergadering 
niet hebben kunnen bijwonen...

U kan de Algemene Vergadering 
achteraf bekijken op het internet. De 
video blijft een jaar lang beschikbaar 
op onze website. Een samenvattend 
verslag kan worden geraadpleegd 
in de “Aandeelhoudersruimte” van 
onze website en in een eigen webzine, 
en wordt ook opgenomen in een 
Aandeelhoudersbrief die automatisch 
wordt verstuurd 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

DE ALGEMENE  
VERGADERING
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VOOR RIJKERE INFORMATIE
Het webzine van de AV: een eigen website die de 
dialoog tussen SUEZ en haar aandeelhouders 
verrijkt

Het webzine van de AV is het nieuwe online magazine van 
SUEZ voor de aandeelhouders. Via dit multimediamagazine, 
dat dieper ingaat op thema’s die u interesseren of die u echt 
belangrijk vindt, verneemt u alles over de hoogtepunten 
van de AV of kan u ze opnieuw beleven.

webzine.suez.com



DE  
AANDEELHOUDERSCLUB
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De Aandeel-
houdersclub werd 
opgericht voor alle 
aandeelhouders die 
nauw bij het leven 
van de onderneming 
betrokken willen 
worden.

In de loop van  
de voorbije  
10 jaar werden bijna 
400 evenementen 
aangeboden.

Welke “extra’s” geniet u als lid 
van de Aandeelhoudersclub? 
-  een eigen website.  De site bevat alle 

informatie over de Aandeelhoudersclub 
(voordelen, activiteiten, publicaties, 
team...). U vindt er het laatste nieuws 
en de volgende afspraken van de Club;

-  u ontvangt automatisch de Aandeelhou-
dersbrief en de Aandeelhoudersgids, en 
u wordt uitgenodigd op aandeelhouder-
sontmoetingen;

-  toegang tot la news@ctionnaires de 
nieuwsbrief die u in een dynamisch en 
innoverend formaat informeert over 
het belangrijkste nieuws van de Groep, 
haar realisaties, projecten en grote 
afspraken;

-  de mogelijkheid om deel te nemen aan 
adviespanels en aan onze enquêtes;

 
-  d e  m o b i e le  a p p  " R e l a t i o n s 

Actionnaires" waarmee u de financiële 
actualiteit van SUEZ kan volgen en 
nuttige informatie voor aandeelhouders 
krijgt (financiële agenda, beurskoers 
in realtime, nieuws en publicaties, 
Aandeelhoudersclub, contacten...);

-  bedrijfsbezoeken om onze industriële 
vestigingen en onderzoekscentra in 
groepsverband te ontdekken;

-  conferenties over onze vakgebieden, 
knowhow en engagementen;

-  financiële opleidingen in Parijs en de 
regio's.

Wie kan lid worden van de Aandeelhoudersclub?
De toetreding tot de Club is gratis en gaat met geen enkele verplichting gepaard. Wel 
kunnen alleen aandeelhouders 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 aandelen aan toonder kunnen lid 
worden op voorwaarde dat zij een bewijs van aandelenbezit voorleggen, hen afgeleverd 
door hun financiële tussenpersoon.
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SUEZ werd onderscheiden  
met de “Grand Trophée d'Or des 
Meilleures Relations Actionnaires” 
van de SBF 120.

SUEZ, laureaat van de 
“Trophées 2018” voor 
de Beste Aandeel-
houdersrelaties 
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Kenmerken van de bezitswijzen van aandelen
In Frankrijk kunnen aandeelhouders op drie manieren aandelen bezitten: zuiver op 
naam, beheerd op naam of aan toonder. Elke bezitswijze heeft haar eigen kenmerken.

UW AANDELEN  
BEHEREN

Zuivere aandelen  
op naam

Beheerde aandelen  
op naam

Aandelen  
aan toonder

Wie houdt de rekening aan? CACEIS Corporate Trust Uw financiële 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 voorleggen om 
tot de Algemene Vergadering 
te worden toegelaten?

Uw toegangskaart of een identiteitsbewijs

Uw toegangskaart of een deelne-
mingsbewijs 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 financiële 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 te ingewikkelde regelgeving Ja
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Types van beursorders
-  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: aangezien wij op de hoogte 
zijn van uw aandeelhouderschap, wordt 
u persoonlijk uitgenodigd en hoeft u 
verder niets te ondernemen;

-  geprivilegieerde toegang tot informatie. 
Voor bezitters van minstens 25 aandelen 
op naam: u bent automatisch lid van 
de Aandeelhoudersclub en u ontvangt 
rechtstreeks alle informatie die de 
onderneming 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

Tot wie moet u zich richten?
    Voor aandelen zuiver op naam, moet u uw orders doorgeven aan CACEIS:

-  online via de website  
OLIS-Actionnaires;

-  telefonisch op het nummer 01 57 78 34 44;
-  via fax op het nummer 01 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, Frankrijk.

    Voor beheerde aandelen op naam of aandelen aan toonder neemt u 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.

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.
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Bekendmaking  
van de resultaten
- 
1ste semester 2019:  
26 juli 2019

op 30 september 2019:  
op 30 oktober 2019

Aandeelhouder- 
sontmoetingen 2019
- 
4 juni – Lille

28 september – Gent 
(aandeelhoudersbeurs VFB)

3 oktober – Parijs  
(vakbeurs Investir Day)

5 november – La Rochelle

21 en 22 november – Parijs 
(Actionaria-beurs)

Terugblik op de aandeel-
houdersontmoetingen  
in 2018
- 
24 maart – Antwerpen 
(aandeelhoudersbeurs VFB) 

23 mei – Annecy 

5 juni – Avignon

13 september - Rouen

9 oktober – Straatsburg

15 november – Lyon

22 en 23 november – Parijs 
(Actionaria-beurs)

 

Terugblik op de aandeel-
houdersontmoetingen  
in 2017
- 
28 maart – Clermont-Ferrand

13 juni – Bordeaux

12 oktober - Amiens 

7 november – Montpellier 

23 en 24 november – Parijs 
(Actionaria-beurs)

5 december – Toulouse

Terugblik op de aandeel-
houdersontmoetingen  
in 2016
- 
12 mei - Orléans 

25 mei - Nancy 

7 juni – Colmar 

21 juni – Brussel

8 oktober - Antwerpen 
(aandeelhoudersbeurs VFB)

19 oktober - Tours 

8 november – Nantes

18 en 19 november – Parijs 
(Actionaria-beurs)

2019 20172018 2016

AANDEELHOUDERSONTMOETINGEN 
2018

AANDEELHOUDERSONTMOETINGEN 
2019

AANDEELHOUDERSONTMOETINGEN 
2017

AANDEELHOUDERSONTMOETINGEN 
2016

Antwerpen

ColmarOrléans
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La Rochelle

Amiens
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Nancy

Brussel Gent
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Lyon Annecy

Montpellier
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