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5.  Elementen van de winst-en-verliesrekening en het volledig 
perioderesultaat 

5.1.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per functie 

in duizend € 2015 2016 verschil

Omzet 3 671 081 3 715 217 44 136

Kostprijs van verkopen 
1

-3 073 407 -3 025 225 48 182

Marge op omzet 597 674 689 992 92 318

Commerciële kosten -156 106 -175 340 -19 234

Administratieve kosten 
1

-140 679 -139 558 1 121

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling -64 597 -63 590 1 007

Andere bedrijfsopbrengsten 
1

85 516 24 376 -61 140

Andere bedrijfskosten 
1

-102 422 -76 226 26 196

Bedrijfsresultaat (EBIT) 219 386 259 654 40 268

EBIT - Onderliggend 231 482 304 952 73 470
 
1
 Zie toelichting 2.7. ‘Herwerkings- en herclassificatie-effecten’. 

Omzet en marge op omzet

in duizend € 2015 2016 verschil (%)

Omzet 3 671 081 3 715 217 1,2%

Kostprijs van verkopen
 1

-3 073 407 -3 025 225 -1,6%

Marge op omzet 597 674 689 992 15,4%

Marge op omzet in % van omzet 16,3% 18,6%
 

1
 Zie toelichting 2.7. ‘Herwerkings- en herclassificatie-effecten’. 

Bekaert realiseerde een omzetgroei van 1,2% in vergelijking met vorig jaar. De organische volumegroei van 4,1% 
(na aftrek van Vicson) werd gedreven door de sterke vraag in de wereldwijde automobielmarkten en de gestaag 
stijgende verkoopvolumes in industriële staaldraad- en bouwmarkten. De groei werd grotendeels tenietgedaan op 
het niveau van omzet als gevolg van lagere walsdraadprijzen en prijsmixeffecten (-3,4%). Het netto-effect van 
fusies (integratie van Bridon kabelfabrieken) en desinvesteringen (roestvaste activiteiten) verklaarde 2,6% van de 
omzetgroei. Ongunstige wisselkoersbewegingen (-2,2%) (hoofdzakelijk gerelateerd aan Chinese renminbi, 
Chileense en Colombiaanse peso) zwakten deze evolutie af. 

De marge op omzet nam toe met 15,4% tegenover 2015 en bereikte een niveau van 18,6%, wat voornamelijk het 
succes van de transformatieprogramma’s weerspiegelt waarmee Bekaert mikt op uitmuntendheid, 
kostenbesparingen en het realiseren van waardecreërende groei. De nieuwe overgenomen activiteiten dragen bij 
voor 2,4% terwijl er een beperkte impact van negatieve wisselkoersbewegingen was (-0,3%). 

Overheadkosten

in duizend € 2015 2016 verschil (%)

Commerciële kosten -156 106 -175 340 12,3%

Administratieve kosten 
1

-140 679 -139 558 -0,8%

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling -64 597 -63 590 -1,6%

Totaal -361 382 -378 488 4,7%

 

1
 Zie toelichting 2.7. ‘Herwerkings- en herclassificatie-effecten’. 

De overheadkosten zijn licht gestegen tot 10,2% van de omzet. De toename van de commerciële kosten 
(€ 19,2 miljoen) geeft in grote mate de impact van acquisities/desinvesteringen (€ 9,6 miljoen) en de consultancy-
kosten voor het ‘Customer Excellence’ programma (€ 7,8 miljoen) weer, gedeeltelijk gecompenseerd door een 
positieve impact van wisselkoersbewegingen (€ 2,8 miljoen). De administratieve kosten namen licht af 
(€ 1,1 miljoen). De impact van acquisities/desinvesteringen (€ 13,7 miljoen) werd meer dan gecompenseerd door 
besparingen van overheadkosten. Onder andere, de consultancykosten met betrekking tot het ‘Manufacturing 
Excellence’ programma werden gereduceerd tot het minimum (€ 6,7 miljoen besparingen). Een beter project-
management kon de kosten voor onderzoek en ontwikkeling (€ 1,0 miljoen) doen afnemen. 
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Andere bedrijfsopbrengsten 
1

in duizend € 2015 2016 verschil

Ontvangen royalty's 9 227 8 996 -231

Winsten op verkoop van materiële en immateriële vaste activa 610 565 -45

Gerealiseerde wisselresultaten op verkopen en aankopen -950 -1 258 -308

Overheidssubsidies 415 915 500

Terugnemingen bijzondere waardeverminderingen (herstructurering en 

andere) 1 469 2 146 677

Herstructurering - overige opbrengsten 5 005 3 975 -1 030

Terugnemingen afschrijvingen voorraden/handelsvorderingen - 1 077 1 077

Winsten bij verkoop van activiteiten 16 553 - -16 553

Negatieve goodwill bij bedrijfscombinaties 340 - -340

Overige opbrengsten 52 847 7 960 -44 887

Totaal 85 516 24 376 -61 140
 
1
 Zie toelichting 2.7. ‘Herwerkings- en herclassificatie-effecten’. 

Overheidssubsidies hebben voornamelijk betrekking op subsidies in China. Er zijn geen aanwijzingen dat er niet 
zal kunnen voldaan worden aan de voorwaarden voor deze subsidies en dus ook niet dat de subsidies mogelijk 
teruggestort moeten worden in de toekomst.  

‘Overige opbrengsten’ in 2015 tonen voornamelijk de vergoedingen door de verzekeringsmaatschappij na de 
brand in de fabriek in Rome (Verenigde Staten) in 2014. 

Andere bedrijfskosten 
1

in duizend € 2015 2016 verschil

Betaalde royalty's -2 762 53 2 815

Verliezen op verkoop van materiële en immateriële vaste activa -1 970 -1 490 480

Afschrijvingen op immateriële vaste activa -2 970 -2 849 121

Bankkosten -3 019 -2 933 86

Aan belastingen gerelateerde kosten (andere dan winstbelastingen) -2 705 -2 360 345

Bijzondere waardeverminderingen (herstructurering en andere) -12 595 -17 886 -5 291

Herstructurering - overige kosten -24 863 -27 487 -2 624

Verliezen bij verkoop van activiteiten -3 292 - 3 292

Verliezen bij gefaseerde overnames -1 098 - 1 098

Kosten in verband met overnames 
1

-9 326 -8 639 687

Overige kosten -37 822 -12 635 25 187

Totaal -102 422 -76 226 26 196

 
1
 Zie toelichting 2.7. ‘Herwerkings- en herclassificatie-effecten’. 

De andere bedrijfskosten hebben in hoofdzaak betrekking op de herstructureringskosten in Turkije, Maleisië en 
de Bridon-Bekaert Ropes Groep (€ -27,1 miljoen), bijzondere waardeverminderingen op vast actief in Huizhou, 
China (€ -16,2 miljoen) en M&A transactiekosten (€ -8,6 miljoen). 

‘Overige kosten’ in 2015 hebben vooral betrekking op de verliezen ten gevolge van de onderbreking van de 
activiteiten na de brand in de fabriek in Rome (Verenigde Staten) in 2014. 

Reconciliatie Onderliggende EBIT

in duizend € 2015 2016 verschil

Bedrijfsresultaat (EBIT) 219 386 259 654 40 268

Terugnemingen bijzondere waardeverminderingen (herstructurering en 

andere) 1 469 2 146 677

Herstructurering - overige opbrengsten 5 005 3 975 -1 030

Terugnemingen afschrijvingen voorraden/handelsvorderingen - 1 077 1 077

Winsten bij verkoop van activiteiten 16 553 - -16 553

Negatieve goodwill bij bedrijfscombinaties 340 - -340

Overige opbrengsten 45 029 4 697 -40 332

Bijzondere waardeverminderingen (herstructurering en andere) -12 595 -17 886 -5 291

Herstructurering - overige kosten -24 863 -27 487 -2 624

Verliezen bij verkoop van activiteiten -3 292 - 3 292

Verliezen bij gefaseerde overnames -1 098 - 1 098

Kosten in verband met overnames -9 326 -8 639 687

Overige kosten -29 318 -3 181 26 137

EBIT - Onderliggend 231 482 304 952 73 470  
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5.2.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per aard van opbrengsten en kosten 

De onderstaande tabel levert bijkomende informatie over de toewijzing van de voornaamste componenten van 
het bedrijfsresultaat (EBIT) per aard van de opbrengsten en kosten. 

in duizend € 2015 2016

Omzet 3 671 081 100% 3 715 217 100%

Andere bedrijfsopbrengsten 84 047 - 22 230 -

Totaal bedrijfsopbrengsten 3 755 128 - 3 737 447 -

Zelfgeproduceerde materiële vaste activa 53 014 1,4% 53 859 1,4%

Grondstoffen -1 279 035 -34,8% -1 182 873 -31,8%

Halfproducten en handelsgoederen -256 000 -7,0% -282 910 -7,6%

Voorraadwijziging goederen in bewerking en gereed product -15 031 -0,4% 5 657 0,2%

Personeelskosten 
1

-743 590 -20,3% -772 547 -20,8%

Afschrijvingen en waardeverminderingen -208 401 -5,7% -203 917 -5,5%

Bijzondere waardeverminderingen -13 262 -0,4% -17 862 -0,5%

Vervoer- en verhandelingskosten gereed product -165 922 -4,5% -159 342 -4,3%

Hulpstoffen en wisselstukken -260 683 -7,1% -266 388 -7,2%

Kosten voor nutsvoorzieningen -264 203 -7,2% -255 285 -6,9%

Onderhouds- en herstellingskosten -60 260 -1,6% -60 975 -1,6%

Uitgaven voor operationele leasing -23 286 -0,6% -26 955 -0,7%

Commissies in commerciële kosten -3 690 -0,1% -6 170 -0,2%

Douane en accijnzen -30 428 -0,8% -30 271 -0,8%

ICT-kosten -29 595 -0,8% -32 728 -0,9%

Reclame- en promotiekosten -7 203 -0,2% -7 191 -0,2%

Reis-, restaurant- en hotelkosten -25 239 -0,7% -28 150 -0,8%

Consultancy en overige honoraria -40 456 -1,1% -41 799 -1,1%

Kantoorbenodigdheden en -uitrusting -12 863 -0,4% -13 071 -0,4%

Durfkapitaalfondsen O&O -1 819 0,0% -2 180 -0,1%

Tijdelijke of externe personeelskosten -25 619 -0,7% -27 031 -0,7%

Verzekeringskosten -8 768 -0,2% -6 989 -0,2%

Diverse bedrijfskosten -113 402 -3,1% -112 675 -3,0%

Totaal bedrijfskosten -3 535 742 -96,3% -3 477 793 -93,6%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 219 386 6,0% 259 654 7,0%  
1
 Zie toelichting 2.7. ‘Herwerkings- en herclassificatie-effecten’. 
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5.3.  Renteopbrengsten en -lasten 

in duizend € 2015 2016

Renteopbrengsten van financiële activa niet geclassificeerd als tegen RWVR 8 585 6 325

Renteopbrengsten 8 585 6 325

Rentelasten van financiële verplichtingen niet geclassificeerd als tegen RWVR -55 864 -64 581

Overige schuldgerelateerde rentelasten -8 123 -7 673

Rentelasten -63 987 -72 254

Rentegedeelte van rentedragende voorzieningen 
1

-6 771 -7 239

Rentelasten -70 758 -79 493

Totaal -62 173 -73 168  
1
 Zie toelichting 2.7. ‘Herwerkings- en herclassificatie-effecten’. 

De hogere financiële schulden in de tweede helft van 2016 (Bridon-Bekaert Ropes Group) en de gemiddeld 
hogere rentevoeten verklaren de hogere rentelasten. Rentelasten van financiële verplichtingen niet 
geclassificeerd als tegen reële waarde via het resultaat (RWVR) hebben betrekking op alle schuldinstrumenten 
van de Groep, met uitzondering van afdekkingsinstrumenten en renterisicobeperkende derivaten aangemerkt als 
economische afdekkingen. 

Het rentegedeelte van rentedragende voorzieningen heeft voornamelijk betrekking op de nettoverplichting uit 
hoofde van toegezegdpensioenregelingen (zie toelichting 6.15. ‘Voorzieningen voor personeelsbeloningen’) en 
overige voorzieningen (zie toelichting 6.16 ‘Overige voorzieningen’). 

5.4.  Overige financiële opbrengsten en lasten 

in duizend € 2015 2016

Waardeaanpassingen van derivaten 14 973 -30 916

Waardeaanpassingen van afgedekte posities -2 424 -

Wisselresultaten op afgedekte posities -29 784 -14 556

Nettoimpact van derivaten en afgedekte posities -17 235 -45 472

Overige wisselresultaten -7 172 -8 088

Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa beschikbaar voor verkoop -302 -591

Effecten van inflatieboekhouden 5 280 5 818

Winsten & verliezen op verkoop van financiële vaste activa -76 1

Winsten en verliezen uit de afwikkeling van financiële schulden - -2 467

Dividenden van niet-geconsolideerde deelnemingen 742 374

Bankkosten en heffingen op financiële transacties -5 388 -2 540

Bijzondere waardeverminderingen op leningen en overige vorderingen -9 235 12

Terugnemingen van bijzondere waardeverminderingen op leningen en overige 

vorderingen - 16 326

Overige -424 -831

Totaal -33 810 -37 458  

Waardeaanpassingen omvatten de wijzigingen in reële waarde van alle derivaten die niet als kasstroom-
afdekkingen worden aangemerkt, alsook van schulden die afgedekt zijn door een reëlewaardeafdekking. De hier 
getoonde nettoimpact van derivaten en afgedekte posities omvat geen effecten die opgenomen werden in andere 
rubrieken van de winst-en-verliesrekening zoals rentelasten, kostprijs van verkopen of andere bedrijfs-
opbrengsten en -kosten. Voor meer details betreffende de nettoimpact van derivaten en afgedekte posities, zie 
toelichting 7.3. ‘Beheer van financiële risico’s en derivaten’.  

In 2016 werd een reëlewaardeverlies van € 42,7 miljoen opgenomen (2015: winst van € 2,1 miljoen) op de 
conversieoptie gerelateerd met de converteerbare obligatielening die werd afgewikkeld in juni 2016 (zie de sectie 
‘Financiële instrumenten volgens de hiërarchie van reëlewaardebepalingen’ in toelichting 7.3. ‘Beheer van 
financiële risico’s en derivaten’), terwijl de conversieoptie op de nieuwe converteerbare obligatielening een 
reëlewaardewinst van € 5,3 miljoen heeft gegenereerd. Daarnaast werd bij de afwikkeling van de financiële 
schuld een verlies van € 2,5 miljoen geboekt op de terugkoop van de obligaties die niet ingeruild werden voor 
nieuwe obligaties. 
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Effecten van inflatieboekhouden hebben betrekking op de Venezolaanse activiteiten. Gedurende 2016 werd de 
voorziening voor een groepsgarantie voor € 16,3 miljoen teruggenomen gerelateerd aan Vicson SA (Venezuela) 
(2015: € -9,2 miljoen). Daarnaast werden wisselkoersverschillen geboekt voor € -9,8 miljoen op intragroeps-
vorderingen op Vicson SA. Vorig jaar omvatten de bankkosten en heffingen op financiële transacties een 
zegelrecht van € 3,2 miljoen op de bedrijfscombinatie met Arrium. 

5.5.  Winstbelastingen 

in duizend € 2015 2016

Verschuldigde belastingen over het lopend jaar -55 725 -91 970

Verschuldigde belastingen over de voorbije jaren 2 473 -1 034

Uitgestelde belastingen wegens wijzigingen in tijdelijke verschillen 16 518 43 628

Uitgestelde belastingen wegens wijzigingen in belastingvoeten 347 -395

Uitgestelde belastingen - aanpassingen inzake overgedragen verliezen van voorbije jaren 128 -12 281

Totale belastinglast -36 259 -62 052  

Verband tussen de totale belastinglast en winst vóór belastingen 

In onderstaande tabel wordt met winst vóór belastingen bedoeld: resultaat vóór belastingen. 

in duizend € 2015 2016

Resultaat vóór belastingen 
1

123 403 149 028

Belastinglast op resultaten van fiscale entiteiten tegen de theoretische lokale 

belastingvoet van de betrokken landen 
1

-26 958 -37 302

Belastinglast op de uitkering van overgedragen winsten -1 965 -5 240

Totale theoretische belastinglast 
1

-28 923 -42 542

Theoretische belastingvoet 
2

-23,4% -28,5%

Belastingimpact van:

Fiscaal niet-aftrekbare uitgaven -16 903 -14 722

Andere belastingvoeten en speciale belastingregimes 
3

139 7 837

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen 
4

-21 849 -11 913

Aanwending van voorheen niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen 
5

34 684 18 135

Belastingen met betrekking tot voorgaande jaren 2 473 -13 315

Fiscaal vrijgestelde inkomsten 
6

2 432 68

Overige 
7

-8 312 -5 600

Totale belastinglast -36 259 -62 052

Werkelijke belastingvoet -29,4% -41,6%
 

1
 Zie toelichting 2.7. ‘Herwerkings- en herclassificatie-effecten’. 

2
 De theoretische belastingvoet wordt berekend als een gewogen gemiddelde. De stijging in 2016 tegenover 2015 is voornamelijk het gevolg van 

hogere belastbare winsten in landen met hogere belastingvoeten.  
3
 In 2016 hebben de speciale belastingregimes betrekking op belastingstimulansen in België, Nederland, Slovakije en Peru. 

4
 In 2016 hebben niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen voornamelijk betrekking op bijzondere waardeverminderingen van activa in 

China, verliezen in de Verenigde Staten en een herstructureringsprovisie in Noorwegen, terwijl in 2015 deze vooral betrekking hebben op 
verliezen in China, Maleisië en India. 

5
 De aanwending van voorheen niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen omvat in 2016 vooral overgedragen verliezen in entiteiten die 

winstgevend geworden zijn en een verwachte transactie in 2017. In 2015 bevatten deze een effect ten belope van € 20,1 miljoen van een 
reorganisatie in afwachting van de Bridon Bekaert Ropes Group-transactie die belastbare winsten zal genereren in de nabije toekomst. 

6
 Houdt in 2015 hoofdzakelijk verband met de verkoop van de Carding Solutions-activiteiten en de deconsolidatie van  Bekaert (Xinyu) New 

Materials Co Ltd en Bekaert Xinyu Metal Products Co Ltd. 
7
 Omvat zowel in 2016 als in 2015 vooral ingehouden roerende voorheffing op royalties, intresten, diensten en dividenden. Bovendien bevat dit in 

2015 € -5,0 miljoen belastingen in verband met een aandelenoverdracht binnen de Groep in Chili. 
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5.6.  Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde 
ondernemingen 

Bijkomende financiële informatie met betrekking tot deze Braziliaanse joint ventures wordt verstrekt onder 
toelichting 6.4. ‘Deelnemingen in joint ventures en geassocieerde ondernemingen’. 

in thousands of € 2015 2016

Joint ventures

BOSFA Pty Ltd 
1

Australia 43 -

Belgo Bekaert Arames Ltda Brazil 21 725 20 574

BMB-Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda Brazil 2 543 4 871

Bekaert (Xinyu) New Materials Co Ltd 
2

China -4 404 -

Bekaert Xinyu Metal Products Co Ltd 
2

China -1 587 -

Total 18 320 25 445
 
1
 Vanaf 12 juni 2015 heeft Bekaert de resterende belangen van BOSFA Pty Ltd (Australië) verworven. 

2
 Eind 2015 heeft Bekaert niet langer een betekenisvolle invloed in Bekaert (Xinyu) New Materials Co Ltd en Bekaert Xinyu Metal Products Co Ltd. 

5.7.  Winst per aandeel 

2016 Aantal

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (basisberekening) 56 263 172

Verwateringseffect van uitgegeven warrants en opties 623 410

Verwateringseffect van de converteerbare obligatieleningen -

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (na verwateringseffect) 56 886 582

in duizend €

Basis-

berekening

Na 

verwaterings-

effect

Perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep en aan de gewone aandeelhouders 105 166 105 166

Effect van de converteerbare obligatieleningen 
1 - -

Winst 105 166 105 166

Winst per aandeel (in €) 1,869 1,849
 

1
 Niet te vermelden als het effect van de converteerbare obligatie antidilutief is, d.i. als het effect zodanig is dat het de EPS-ratio zou verbeteren 

(zie verder). 

De winst per aandeel (earnings per share, ‘EPS’) is het bedrag van de winst na belastingen toewijsbaar aan elk 
aandeel. De basisberekening van de winst per aandeel komt overeen met het resultaat van de periode 
toerekenbaar aan de Groep gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het 
jaar. De winst per aandeel na verwateringseffect weerspiegelt de verplichtingen van de Groep tot het uitgeven 
van aandelen in de toekomst. Daartoe behoren warrants, opties en de converteerbare obligatieleningen. Warrants 
en opties zijn slechts dilutief in de mate dat hun uitoefenprijs lager is dan de gemiddelde slotkoers van de periode. 
Het verwateringseffect van warrants en opties is beperkt tot het gewogen gemiddeld aantal aandelen gebruikt in 
de noemer van de EPS-ratio; er is geen effect op het perioderesultaat dat opgenomen wordt in de teller van de 
EPS-ratio. De converteerbare obligatielening heeft meestal een effect op zowel de noemer als de teller van de 
EPS-ratio. Het verwateringseffect van de converteerbare obligatielening op de winst (te gebruiken in de teller van 
de EPS-ratio) bestaat uit het terugdraaien van alle opbrengsten en kosten in direct verband met de 
converteerbare obligatielening en die de ‘basis’-winst voor de periode beïnvloed hebben. Volgende elementen 
van de winst-en-verliesrekening werden beïnvloed door de converteerbare obligatielening: 

(a) de effectieve rentelast van € -7,7 miljoen (2015: € -8,3 miljoen), 

(b) transactiekosten van € -3,0 miljoen (2015: geen), 

(c) reëlewaardeverliezen van € -37,4 miljoen op het derivaat dat de conversieoptie vertegenwoordigt 
(2015: € 2,1 miljoen). 

De converteerbare obligatieleningen waren antidilutief in 2016 omdat de EPS-ratio na verwatering erdoor zou 
verbeteren. Om de impact te berekenen, wordt verondersteld dat alle dilutieve warrants en opties worden 
uitgeoefend en dat ook de conversieoptie van de converteerbare obligatielening wordt uitgeoefend in zijn totaliteit 
bij het begin van de periode, of, als de instrumenten uitgegeven werden gedurende de periode, op uitgiftedatum. 
De kenmerken van de conversieoptie zijn van die aard dat enkel de verhoging van de aandelenprijs boven de 
conversieprijs converteerbaar is in aandelen, en dat Bekaert een call-optie heeft wanneer de aandelenprijs de 
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conversieprijs met 30,0% overstijgt. Het aantal aandelen dat kan geconverteerd worden, werd op die manier 
gelimiteerd tot 1 711 069. Aangezien het management reeds het maximum aantal aandelen heeft ingekocht dat 
kon worden geconverteerd onder de oude obligatielening (1 868 033) om kasuitstromen naar aanleiding van de 
uitgifte van de converteerbare obligatielening in te perken, dient er bijgevolg geen nieuw terugkoopprogramma te 
worden gestart. 

2015 Aantal

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (basisberekening) 55 841 843

Verwateringseffect van uitgegeven warrants en opties 218 834

Verwateringseffect van de converteerbare obligatieleningen -

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (na verwateringseffect) 56 060 677

in duizend €

Basis-

berekening

Na 

verwaterings-

effect

Perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep en aan de gewone aandeelhouders 101 722 101 722

Effect van de converteerbare obligatieleningen 
1 - -

Winst 101 722 101 722

Winst per aandeel (in €) 1,822 1,814  
1
 Niet te vermelden als het effect van de converteerbare obligatie antidilutief is, d.i. als het effect zodanig is dat het de winst per aandeel ratio zou 

verbeteren (zie verder). 

De gemiddelde slotkoers tijdens 2016 was € 37,07 per aandeel (2015: € 26,12 per aandeel). De volgende opties 
en warrants hebben een uitoefenprijs die hoger lag dan de gewogen gemiddelde slotkoers en waren dus 
antidilutief tijdens de verslagperiode:  

Niet-dilutieve instrumenten

Datum van 

toekenning

Uitoefenprijs

(in €) Aantal toegekend Aantal uitstaand

SOP 2010-2014 - opties 14.02.2011 77,000 360 925 295 725  

Voor meer informatie i.v.m. warrants en opties, zie toelichting 6.12. ‘Gewone aandelen, eigen aandelen en op 
aandelen gebaseerde betalingen’. 




