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PERSBERICHT 
 
 

Dividend 2003: 0,36 euro per aandeel 
  
 
Brussel, 27 april, 2004 
 
 
Interbrew kondigt aan dat de Algemene Aandeelhouders Vergadering op 27 april 
2004 de jaarrekeningen van 2003 heeft goedgekeurd evenals het bruto dividend 
van 0,36 euro voorgesteld door de Raad van Bestuur. Het dividend is vanaf 28 april 
2004 betaalbaar aan de loketten van: Fortis Bank, ING Belgium, Dexia Bank, KBC 
Bank, Petercam, Bank Degroof, ABN AMRO Bank, ING Nederland en Banque 
Générale du Luxembourg. 
 
 
De Algemene Aandeelhouders Vergadering heeft kwijting gegeven aan de Bestuurders en de 
Commissaris voor de uitvoering van hun respectieve mandaten gedurende het 
boekhoudkundig jaar dat eindigt op 31 december 2003. 

 

Interbrew is een beursgenoteerd bedrijf (INTB – Euronext) gevestigd in België. De oorsprong van het 
bedrijf gaat terug tot 1366 en vandaag is het een van de leidende brouwers ter wereld. Interbrews 
strategie bestaat er in haar locale platformen te versterken door belangrijke posities uit te bouwen in de 
belangrijkste biermarkten ter wereld. Dit wordt gerealiseerd door interne groei, maximale efficiëntie, 
gerichte overnames en door de consument op de eerste plaats te zetten. Interbrew heeft een portfolio 
van meer dan 200 merken, waaronder Beck’s®, Stella Artois®, Leffe®, Hoegaarden®, Staropramen® en 
Bass®. Interbrew stelt bijna 50,000 mensen tewerk en heeft activiteiten in 21 landen in Amerika, Europa 
en Azië. In 2003 realiseerde het bedrijf een netto omzet van meer dan 7 miljard euro.  

Onlangs bereikten Interbrew en Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), de vijfde grootste 
brouwer  ter wereld, een overeenkomst om InterbrewAmBev op de richten.  InterbrewAmBev wordt 
daarmee de World's Premier Brewer, met een wereldwijd marktaandeel van 14%. Door deze combinatie 
ontstaat een ongeëvenaard wereldwijd platform, met een positie van nummer één of nummer twee in 
twintig belangrijke biermarkten - meer dan gelijk welke andere brouwer. InterbrewAmBev zal haar 
activiteiten toespitsen op Beck's®, Brahma® en Stella Artois®, haar drie wereldwijde topmerken. 

De combinatie InterbrewAmBev moet nog afgerond worden.  

Bezoek voor meer informatie onze website www.interbrew.com. 
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