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Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

van Etn. Fr. Colruyt NV van 28 september 2022 

Goedkeuring en uitbetaling dividend 

 

Halle, 28 september 2022 

 
Overeenkomstig de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
28 september 2022 wordt een dividend uitgekeerd van: 
 

Bruto 1,10  EUR 
Netto 0,770  EUR per aandeel na afhouding van 30% roerende voorheffing 

 
De uitbetaling van het dividend gebeurt vanaf 4 oktober 2022 bij aanbieding van coupon 
nr. 12 aan de loketten van elke financiële instelling in België. BNP Paribas Fortis Bank zal 
optreden als uitbetalingsinstelling (principal paying agent). De ex-date (detachering van 
de coupons) is 30 september 2022. De record date (centralisatie van de coupons) is  
3 oktober 2022. 
 
Het "Woord van de Voorzitter ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Etn. Fr. Colruyt NV van 28 september 2022" werd gepubliceerd op 
onze website www.colruytgroup.com. 
 
Het verslag van de Algemene Vergadering zal eerstdaags op onze website worden 
gepubliceerd. 
 
 
Contactpersonen 
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar 
investor@colruytgroup.com of rechtstreeks contact opnemen met Stefaan Vandamme 
(CFO) of Kris Castelein (Secretaris van de Raad van Bestuur) via tel. +32 (0)2 363 55 45. 
 

 
 

 
 

Over Colruyt Group  

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 700 eigen winkels en ongeveer 580 
aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic en de geaffilieerde winkels Spar. 
In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is meerderheidsaandeelhouder van The 
Fashion Society, die de kledingketens ZEB, PointCarré en The Fashion Stores omvat. JIMS baat fitnessclubs uit in België en Luxemburg. Solucious en Culinoa leveren 
foodservice- en retailproducten aan professionele klanten in België (ziekenhuizen, kmo’s, horeca,…). Verder omvatten de activiteiten van Colruyt Group 
energieleveringen van DATS 24 in België (brandstoffen, aardgas en groene energie) en Frankrijk (brandstoffen) en print en document management oplossingen 
(Symeta Hybrid). De groep telt meer dan 32.000 medewerkers en realiseerde in 2021/22 een omzet van EUR 10,0 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel 
(COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.  
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