
1 
 

Euronav NV 

GAV & BAV 20 mei 2020 – Schriftelijke vragen en antwoorden 

 

1. Kan de vennootschap een duidelijke berekening en uitleg verschaffen m.b.t. de 

dividenduitkering over  het boekjaar 2019 in het licht van haar beleid inzake 

aandeelhoudersrendement, met name wat betreft de 80% doelstelling?  

 

Antwoord:  

 

Twee aspecten dienen in aanmerking te worden genomen m.b.t. tot de berekening van  het 

aandeelhoudersrendement over het boekjaar 2019: 

 

A. De uitkering van het dividend is gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening per 31 

december 2019 en werd berekend als volgt:  

 

netto resultaat:  112.230 k USD 

te corrigeren voor meerwaarden uit verkoop van schepen: 14.879 k USD 

netto resultaat na correctie voor meerwaarden: 97.351 k USD 

80% van het netto resultaat na correctie voor meerwaarden: 77.881 k USD   

Dividend per aandeel: 0,35 USD (gebaseerd op 220.024.713 aandelen)  

 

Het dividendbedrag van 0,35 USD per aandeel is derhalve volledig in 

overeenstemming met  het beleid inzake aandeelhoudersrendement toegepast op de 

onderliggende resultaten over het volledige boekjaar 2019 na correctie voor 

meerwaarden. 

 

B. Daarenboven, wanneer we rekening houden met de aandelen die werden ingekocht 

gedurende het boekjaar 2019 voor een bedrag van 30,965 k USD, bedraagt het totale 

aandeelhoudersrendement met betrekking tot het boekjaar 2019 ca. 108 miljoen USD 

hetzij 0,49 USD per aandeel. 

 

 

2. De vennootschap zou als alternatief voor een fiscaal gunstige uitkering (gelet op praktische 

uitdagingen gerelateerd aan een kapitaalvermindering) kunnen overwegen om eigen 

aandelen in te kopen. Het verzoek om een inkoopmachtiging te verlenen tot 20% werd niet 

goedgekeurd.   

 

a. Op grond van welke bezwaren verzetten de aandeelhouders zich tegen een 

machtiging tot 20% en wat verandert de verlaging tot 10%?  

b. De vennootschap wordt gesuggereerd om op grote schaal eigen aandelen in te 

kopen en zelfs geheel of gedeeltelijk af te zien van klassieke dividenduitkeringen en 

dit met onmiddellijke ingang (voor de ex-dividend datum). Neemt de vennootschap 

dit in overweging?  
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Antwoord:  

 

Institutionele fondsenbeheerders krijgen stemadvies voor aandeelhoudersvergaderingen van 

bepaalde dienstverleners (Glass Lewis, PIRC, ISS). Deze adviesbureaus worden nauwlettend 

gevolgd door vele institutionele aandeelhouders. Ondanks uitvoerige contacten met Euronav 

blijft het vast beleid van deze adviesbureaus dat het toestaan van inkoopmachtigingen voor 

meer dan 10% van de eigen aandelen nadelig is en indruist tegen de belangen van de 

aandeelhouders. Euronav is het grondig oneens met deze stellingname aangezien het inkopen 

van eigen aandelen, wanneer oordeelkundig uitgevoerd, wel degelijk aandeelhouderswaarde 

creëert op lange termijn. Daarnaast schijnen sommige adviesbureaus, zoals PIRC, te 

onderschatten in welke mate de aansprakelijkheid van bestuurders in het gedrang kan komen 

in geval van “misbruik” van dergelijke machtiging. Gelet op de houding van voormelde 

adviesbureaus heeft Euronav geopteerd om een voorstel tot inkoopmachtiging tot 10% (in 

plaats van 20%) voor te leggen, aangezien een beperkte inkoopmachtiging de 

aandeelhoudersbelangen beter dient dan wanneer er totaal geen inkoopmachtiging zou zijn. 

Voor het boekjaar 2019 heeft Euronav ca. 77 miljoen USD uitgekeerd in de vorm van cash 

dividend en ca. 31 miljoen USD in de vorm van inkopen van eigen aandelen. 

 

 

3. Kan de vennootschap bevestigen dat het agendapunt 1 van huidige bijzondere algemene 

aandeelhoudersvergadering, de loutere herneming is van het verworpen agendapunt 3 van 

de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 20 februari 2020 en 

van agendapunt 1 van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 9 

april 2020? 

 

Antwoord:  

 

De vennootschap kan bevestigen dat het agendapunt 1 van huidige bijzondere algemene 

aandeelhoudersvergadering hetzelfde is als het agendapunt 1 van de bijzondere algemene 

aandeelhoudersvergadering gehouden op 9 april 2020, waarbij het wettelijk vereiste quorum 

niet werd behaald.  

 

Dit agendapunt verschilt echter van het verworpen agendapunt 3 van de buitengewone 

algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 20 februari 2020 teneinde het 

agendapunt af te stemmen op de stemadviezen van de adviesbureaus. Zoals uiteengezet in 

het voorgaande antwoord, werd de machtiging gewijzigd met een beperktere draagwijdte en 

een verlaagd plafond van 20% naar 10%. 

 

 

4. Kan de vennootschap bevestigen dat het agendapunt 1 van huidige bijzondere algemene 

aandeelhoudersvergadering geen betrekking heeft op de verworpen agendapunten 4 en 5 

van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 20 februari jl. en 

dat indien agendapunt 1 van huidige bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering zou 

worden aangenomen, de vennootschap deze machtiging niet als zodanig zou interpreteren?  
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Antwoord:  

 

De vennootschap kan bevestigen dat het agendapunt 1 van huidige bijzondere algemene 

aandeelhoudersvergadering geen betrekking heeft op het agendapunten 4 (dat betrekking had 

op een verschillend soort inkoopmachtiging met een verschillende rechtsgrond) of 

agendapunt 5 (wat betrekking had op het beschikken over eigen aandelen op balans in 

bepaalde omstandigheden) en, derhalve, dat dit geen aanleiding zou mogen geven tot 

interpretatiekwesties.  

 

 

5. Kan de vennootschap bevestigen dat de machtiging aan om aandelen of winstbewijzen van 

de vennootschap te verwerven, zoals opgenomen in agendapunt 1 van de huidige 

bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering, enkel tot doel heeft om 

aandeelhouderswaarde te creëren d.m.v.: 

a. inkoop en vernietiging van eigen aandelen; 
b. inkoop en later toekenning als bonus share aan de aandeelhouders; 
c. inkoop en later toekenning als gratis aandeel aan de RSU-houder i.v.m. de definitieve 

verwerving van de RSU’s m.b.t. LTIP 2019 en LTIP 2020; 
d. inkoop en toekenning aan de werknemers als werknemersaandeel; or 
e. of een combinatie hiervan? 

  
Antwoord:  

   

Euronav gelooft sterk dat een machtiging tot het inkopen van eigen aandelen de vennootschap 

een krachtig middel biedt om duurzame waarde te creëren voor alle belanghebbenden. De 

bovenstaande suggesties zijn de meest gebruikelijke voorbeelden van hoe eigen aandelen op 

de balans kunnen worden aangewend. Deze lijst is echter niet exhaustief. Zo kan het inkopen 

en aanhouden van eigen aandelen op de balans (eerder dan de aandelen te vernietigen) 

maximale flexibiliteit bieden wanneer deze aandelen in de toekomst zouden kunnen worden 

gebruikt om nog meer waarde te creëren – bijvoorbeeld bij de acquisitie van een andere 

tankervloot of -rederij. Om die reden wenst Euronav, wanneer zij eigen aandelen inkoopt, alle 

opties open te houden in de zeer dynamische tankermarkt. De vennootschap zal de 

inkoopmachtiging echter niet aanwenden als een “poison pill” of om de creatie van 

aandeelhouderswaarde af te weren. 

 

 

6. Wat is de impact van de pandemie op de vennootschap? Overweegt Euronav om een 

solidariteitsfonds voor door de pandemie getroffen werknemers op te richten, naar het 

voorbeeld van Solvay?  

 

Antwoord:  

 

Zoals reeds vermeld in recente persberichten, is het welzijn en de gezondheid van onze 

medewerkers, zeevarenden, hun familie en de ruimere gemeenschap de prioriteit van 

Euronav. We hebben  voorzorgsmaatregelen getroffen in onze kantoren en op onze schepen 

om onze medewerkers en zeevarenden te beschermen tegen het COVID-19-virus. Tot op 

vandaag zijn de activiteiten van Euronav niet zwaar getroffen, grotendeels dankzij de 

veerkracht van onze medewerkers. De genomen maatregelen zijn  onder andere beperkte 
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toegang tot onze kantoren wereldwijd, thuiswerk voor de meeste van onze medewerkers en 

beperkte toegang tot de schepen bij het aanmeren. Spijtig genoeg zorgt de lockdown er ook 

voor dat het wisselen van de bemanning aan boord van onze schepen niet mogelijk is. We 

doen er alles aan om de bemanning die nog aan boord is snel weer veilig te laten terugkeren 

naar het thuisfront, en  nieuwe ploegen veilig aan boord te laten gaan.  

 

Hoewel enkele medewerkers aan wal een vermindering zagen van hun werklast doordat ze de 

kantoren niet konden betreden, heeft Euronav beslist om geen  werknemers onder tijdelijke, 

noch volledige werkloosheid te plaatsen. We geloven immers dat elke Euronav-medewerker 

een doorslaggevende rol speelt in onze activiteiten, en dit zowel op korte als op lange termijn. 

In situaties waarbij onze medewerkers genoten van bredere ondersteuningsprogramma’s uit 

publieke middelen, bleef Euronav haar medewerkers volledig betalen overeenkomstig de 

geldende wettelijke normen. Bovendien heeft Euronav op vrijwillige basis een aantal 

schenkingen gedaan in zowel cash als  in natura (bv. mondmaskers) aan organisaties die in de 

frontlinie staan in de strijd tegen Covid-19. Daarnaast onderzoekt Euronav nog bijkomende 

schenkingen aan deze begunstigden om hen verder bij te staan voor hun inspanningen 

gedurende de crisis. 

 

De combinatie van een snel gestegen aanbod van olie en een actieve opslagmarkt zorgt 

momenteel voor een zeer sterke tankermarkt en hoge opbrengsten. Het management is er 

zich evenwel van bewust dat als gevolg van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, de 

vermindering van de vraag naar olie tot een gigantische opbouw van olievoorraad heeft geleid 

en bijgevolg het olietransport over zee negatief beïnvloedt. Voorlopig is de sterk verminderde 

vraag naar transport overgecompenseerd door de vraag naar opslag in de schepen. 

Momenteel is het nog te vroeg om de globale macro-economische impact van COVID-19 en 

dus de invloed op onze resultaten op langere termijn te becijferen. Alle vooruitzichten moeten 

dus met het nodige voorbehoud bekeken worden vermits ze onderhevig zijn aan de 

onzekerheden van economische evoluties en zakelijke risico’s gelinkt aan de uitbraak van 

COVID-19. 

 

*  * 

* 


