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ALGEMENE 

AANDEELHOUDERSVERGADERING  

EURONAV KEURT DIVIDEND 2017 GOED 
 
ANTWERPEN, België, 9 mei 2018 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) 
(“Euronav”) maakt bekend dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vandaag 

zowel de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017, als de 

uitkering van een brutodividend van 0,06 USD per aandeel heeft goedgekeurd. Het 
dividend is betaalbaar vanaf 23 mei 2018. De aandelen zullen ex-dividend verhandeld 

worden vanaf 14 mei 2018 (registratiedatum 15 mei 2018). 
 

Het dividend zal betaald worden aan de aandeelhouders van Euronext-aandelen in EUR 
volgens de USD/EUR wisselkoers van de registratiedatum. In het kader van deze 

dividenduitkering worden de investeerders er aan herinnerd dat de aandeelhouders hun 
aandelen niet kunnen omzetten tussen het Belgische aandeelhoudersregister en het 

Amerikaanse register, noch vice versa, met ingang van maandag 14 mei 2018 om 9u00 

(Belgische tijd) tot woensdag 16 mei 2018 om 9u00 (Belgische tijd). 
 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft verder: 
 de herbenoeming van de heer Carl Steen als Onafhankelijk Bestuurder 

goedgekeurd voor een termijn van vier jaar tot en met de Gewone Algemene 
Vergadering te houden in het jaar 2022; 

 de herbenoeming van mevrouw Anne-Hélène Monsellato als Onafhankelijk 
Bestuurder goedgekeurd voor een termijn van vier jaar tot en met de Gewone 

Algemene Vergadering te houden in het jaar 2022; 

 de herbenoeming van de heer Ludovic Saverys als Bestuurder goedgekeurd voor 
een termijn van drie jaar tot en met de Gewone Algemene Vergadering te houden 

in het jaar 2021; 
 de herbenoeming van de heer William Thomson als Onafhankelijk Bestuurder 

goedgekeurd tot aan de dag waarop de fusie met Gener8 Maritime Inc. finaal is of 
voor een periode van twee jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering te 

houden in 2020, afhankelijk van wat eerst komt; 
 de benoeming van de heer Steven D. Smith als Onafhankelijk Bestuurder 

goedgekeurd op voorwaarde dat de fusie met Gener8 Maritime Inc. effectief 

gerealiseerd werd. De heer Smith zal Onafhankelijk Bestuurder benoemd worden 
vanaf de datum dat de fusie wordt gerealiseerd voor een periode van drie jaar, tot 

en met de Gewone Algemene Vergadering te houden in het jaar 2021; en 
 kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. 

CVBA beslist heeft de heer Götwin Jackers, bedrijfsrevisor als vaste 
vertegenwoordiger te vervangen door mevrouw Patricia Leleu, bedrijfsrevisor, 

vanaf deze Algemene Vergadering. 
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De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen beschikbaar zijn op 

de website van Euronav (www.euronav.com) in het gedeelte “Investeerders” onder 
“Algemene Vergaderingen”. 
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Contact: 
Mr. Brian Gallagher – Euronav Investor Relations 

Tel: +44 20 7870 0436 
Email: IR@euronav.com  

 

 
Bekendmaking van de finale halfjaarresultaten van 2018: donderdag 9 augustus 2018 

Over Euronav 

Over Euronav Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van 

ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, 

België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels 

en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder 

langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers 

International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat 

uit 53 dubbelwandige schepen: één V-Plus-schip, 28 VLCC’s, 20 Suezmaxschepen, twee Suezmax-schepen in 

aanbouw en twee FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture). Euronav-schepen varen voornamelijk onder 

Belgische, Griekse en Franse vlag, alsook onder de vlag van de Marshall Eilanden.  
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