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Gereglementeerde informatie 

Persbericht 
Beslissingen van de Algemene en Buitengewone 

Algemene Vergadering van JENSEN-GROUP gehouden 

op 21 mei 2019  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

JENSEN-GROUP hield de Algemene Vergadering op 21 mei 2019. Volgende 

agedapunten werden ter goedkeuring voorgelegd: 

- Goedkeuring van het remuneratieverslag; 

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening; 

- Goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming 

van het resultaat inclusief een bruto dividend van 1 euro per aandeel; 

- Kwijting aan de Commissaris; 

- Kwijting aan de Bestuurders; 

- Herbenoeming van Pubal Consult LLP, vertegenwoordigd door de heer 

Wagner en van Inge Buyse bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Buyse als 

onafhankelijk Bestuurders; 

- Toekenning van een bezoldiging aan de Raad van Bestuur; 

- Volmacht publicatie beslissingen van de Algemene Vergadering. 

 

De aandeelhouders keurden deze punten goed. 

 

De aandelen zullen vanaf 29 mei 2019 ex-coupon verhandeld worden en het 

dividend is betaalbaar vanaf 31 mei 2019 aan de loketten van de KBC bank 

tegen voorlegging van coupon n° 14. 

   

 



 
 

   
 
 
 

 

Na de Algemene Vergadering volgde een Buitengewone Algemene Vergadering 

op 21 mei 2019.  

Volgende punten werden ter goedkeuring voorgelegd: 

- Herniewing machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te 

verhogen binnen de voorwaarden van het toegestane kapitaal – wijziging 

van de statuten; 

- Hernieuwing machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te 

kopen – wijziging van de statuten; 

- Schrapping overgangsbepalingen aandelen aan toonder; 

- Statutenwijziging mbt de Voorzitter van de Algemene Vergadering - De Raad 

van Bestuur benoemt een Voorzitter van de Algemene Vergadering - 

Wijziging van de statuten; 

- Coördinatie statuten, aanstelling gevolmachtigden – wijziging inschrijving, 

publicatie en andere formaliteiten. 

 

De aandeelhouders keurden eveneens deze agendapunten goed.  

   

De volledige agenda’s van de Algemene en Buitengewone Algemene 

Vergadering zijn tevens beschikbaar op de website www.jensen-group.com 

onder Investor Relations/ Aandeelhoudersinformatie/ Algemene Vergaderingen. 

 

 

Profiel JENSEN-GROUP  

De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren 

van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de 

bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide 

kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en 

geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven 

groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke 

en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke 

klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in 

combinatie met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft 

vestigingen in 23 landen en een distributienet in meer dan 40 landen. 

Wereldwijd stelt de JENSEN-GROUP ongeveer 1.743 mensen tewerk.. 

 

Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website www.jensen-

group.com. 



 
 

   
 
 
 

 

 

(Einde persbericht) 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 

Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer 

Markus Schalch, Chief Financial Officer 

Scarlet Janssens, Investor Relations Manager 

Tel. +32.9.333.83.30 

E-mail: investor@jensen-group.com 

 


