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Algemene Aandeelhoudersvergadering 
van Anheuser-Busch InBev keurt 
dividenduitkering voor 2017 goed 

 

Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) (de “Vennootschap”) 

kondigt aan dat de gewone algemene vergadering op 25 april 2018 de jaarrekeningen heeft goedgekeurd 

betreffende het boekjaar dat eindigde op 31 december 2017, evenals het totale bruto dividend van 3,60 

euro voor 2017 zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. Rekening houdend met het bruto 

interimdividend van 1,60 euro per aandeel dat reeds werd betaald in november 2017, zal een saldo 

brutobedrag van 2,00 euro betaalbaar zijn tegen voorlegging van coupon n° 24. De betalingskalender 

voor het saldo van het dividend is als volgt:  

 
Kalender voor het dividend    

 Datum ex-coupon Registratiedatum Betaaldatum 

Euronext: ABI 30 april 2018 2 mei 2018 3 mei 2018 

MEXBOL: ANB 30 april 2018 2 mei 2018 3 mei 2018 

JSE: ANH 2 mei 2018 4 mei 2018 7 mei 2018 

NYSE: BUD (ADR 

Program) 

1 mei 2018 2 mei 2018 30 mei 2018 

Beperkte Aandelen 30 april 2018 2 mei 2018 3 mei 2018 

 
De Algemene Aandeelhoudersvergadering heeft voorts de volgende besluiten goedgekeurd: 

 Verlening van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de 

uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2017. 

 Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Aramburuzabala en van de heren Behring, Cornet 

de Ways Ruart, Descheemaeker, de Spoelberch, Lemann, Sicupira, Telles en Van Damme, als 

bestuurders, voor een periode van twee jaren eindigend na de algemene vergadering die zal 

worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2019 goed te keuren. 

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de 
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 



 

2 

 

Brussel / 25 april 2018 / 13:30u CET 

ab-inbev.com 

Persbericht 

 Hernieuwing van het mandaat van de heren Barrington, Gifford en Santo Domingo, als Beperkte 

Aandelen Bestuurders, voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die 

zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2018 goed te keuren. 

 Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2017 met inbegrip van het beleid 

inzake de vergoeding van de hogere kaderleden. 

 Goedkeuring van de verhoogde jaarlijkse vaste vergoeding van de Voorzitter van de Raad van 

Bestuur (EUR 187.500). 

 Toekenning van 258.000 aandelenopties aan de bestuurders van de Vennootschap voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017.  

 Goedkeuring van de herziene vergoeding van de commissaris voor het jaar 2017 (EUR 

1.356.327). 
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Over Anheuser-Busch InBev 

Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen 

op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York 

Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het 

oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te 

creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse 

portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; multilandenmerken 

Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® en Leffe®; en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, 

Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, 

Sedrin®, Sibirskaya Korona® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en 

generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co-

brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in 

Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. We zijn geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling 

aan ontwikkelde markten en groeimarkten, en benutten de collectieve sterkte van bijna 200 000 medewerkers in meer dan 50 

landen wereldwijd. In 2017 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 56,4 miljard USD (exclusief joint ventures en 

geassocieerde ondernemingen). 
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