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ENGIE beloont 

zijn trouwe aandeelhouders 

Profiteer ervan! 
 

 

 

 

 

Verhoogd dividend 
Antwoorden op de vaakst gestelde vragen 

 

 

 

 
De Gemengde Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ENGIE van 28 april 2014 heeft de 
invoering van een dividend verhoogd met 10% goedgekeurd voor elke aandeelhouder die ten 
minste twee boekjaren (volledige kalenderjaren) lang zonder onderbreking effecten op naam (in 
beheer of zuiver) bezit en dit tot de datum van de uitkering van het dividend. 

 

 

Registreer uw aandelen op naam voor 31 december 2017 om in 2020 recht te hebben op de 
verhoging van het dividend dat wordt uitgekeerd voor 2019.



 

 

 

 

Wat is een verhoogd dividend? 

Het gaat om een verhoging van het dividend die wettelijk 
beperkt is tot 10% van het bedrag van een dividend dat 
wordt uitgekeerd voor een boekjaar. Met een verhoogd 
dividend kan een onderneming haar trouwe 
aandeelhouders belonen. 

Daarvoor is een statutenwijziging nodig bij beslissing van 
de Buitengewone Algemene Vergadering. 
In het geval van ENGIE heeft de Gemengde Algemene 

Vergadering van 28 april 2014 beslist om die in 2017 

voor het eerst uit te keren voor het boekjaar 2016. 

 

Wie kan aanspraak maken op een verhoogd dividend? 

Aandeelhouders met ENGIE-aandelen die ingeschreven zijn op 

naam (zuiver of onder beheer) sinds ten minste twee boekjaren* 

zonder onderbreking tot op de datum van de uitkering van het 

dividend. Het verhoogde aandeel mag per aandeelhouder 

wettelijk wel niet meer dan 0,5% van het maatschappelijk 

kapitaal bedragen. 

 

Wanneer wordt de 1e dividendverhoging toegepast? 

Het dividend zal voor het eerst verhoogd worden in 

2017 voor boekjaar 2016 en zal tegelijk met het saldo van 

het dividend 2016 worden uitgekeerd. Effecten waarop de 

getrouwheidspremie kan gelden, krijgen een specifieke 

ISIN-code FR0012333151. 

Voorbeeldkalender voor dividendverhoging: Jaar N 

Registratie van effecten op naam ten laatste op 31 december 

Jaar N+1 en N+2 

Behoud van effecten op naam 

Jaar N+3, 4, 5… 

Inning van verhoogd dividend in jaar N+3, daarna elk jaar 

indien de effecten op naam worden behouden 

 
Hoe registreer ik mijn effecten op naam? 

Heel eenvoudig, u stuurt uw financiële tussenpersoon 

gewoon een aanvraag tot omzetting naar nominatief in 

beheer of tot overdracht naar zuiver nominatief. 

Hiervoor kunt u de modelformulieren downloaden op 

engie.com/nominatif. 

Opgelet, volgens financiële instellingen kan een 

registratie op naam enkele weken duren. 

 

 

 

Waarom moet ik mijn effecten op naam registreren om 

recht te hebben op een verhoogd dividend? 

Volgens de wet is het verplicht effecten op naam te 
bezitten. Want alleen bij nominatief bezit kunnen de 
aandeelhouder en de duur van het aandelenbezit worden 

geïdentificeerd. 

 

Ik heb aandelen op naam die ik al meer dan twee jaar 
in mijn bezit heb. Kan ik retroactief aanspraak maken 
op een verhoogd dividend? 
Nee, deze maatregel heeft geen terugwerkende kracht. De 

beslissing geldt voor effecten die zonder onderbreking ten 
minste 2 boekjaren* lang op naam zijn aangehouden vanaf 
de Gemengde Algemene Vergadering van 28 april 2014. 

 

Wat is het verschil tussen op naam onder beheer of 
zuiver op naam? 

· Bezlt op naam onder beheer: uw aandelen blijven 

geregistreerd bij uw financiële tussenpersoon die zorgt 

voor de bewaring en het beheer ervan; het beheer van 
uw effecten wordt dus gelijkgesteld aan dat van effecten 

‘aan toonder’. Uw effecten blijven wel ingeschreven in 
de registers van ENGIE. 

· Bezlt zulver op naam: uw aandelen zijn geregistreerd 

op een effectenrekening bij de Société Générale 
Securities Services, bewaarder voor de effecten van 
ENGIE; door uw aandelen op die manier aan te 

houden zijn de bewaarrechten en bepaalde 
beheerskosten gratis voor u, zoals kosten verbonden 

aan de uitkering van dividenden, aan verrichtingen op 
effecten (kapitaalverhoging, …). 

 

Wanneer wordt de verhoging uitgekeerd? 

De verhoging geldt op het volledige dividend van het 
boekjaar en wordt uitgekeerd tegelijk met het saldo van 
het dividend na afloop van de jaarlijkse Algemene 

Vergadering. Voorschotten op dividenden worden zonder 
verhoging uitgekeerd. 

 

Hoe wordt een verhoogd dividend fiscaal behandeld? 

De fiscaliteit van een verhoogd dividend is identiek aan die 
van dividenden. Een registratie van uw aandelen op naam 
heeft geen enkel financieel gevolg.

 

 

   Neem voor meer informatie contact op met het team Aandeelhoudersrelatie van ENGIE: 
 

  club@engie.com                                                       
 
 
 
 
 

* Volledige kalenderjaren


