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Anheuser-Busch InBev kondigt beslissing aan 
om belang in Russische JV te verkopen 

AB InBev voert actieve gesprekken om belang in JV aan partner te verkopen   

 

22 april 2022 – Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) (“AB InBev”) kondigde 
vandaag aan dat ze haar minderheidsbelang in de joint venture AB InBev Efes zal verkopen en is actieve gesprekken gestart 
met haar partner, de Turkse brouwer Anadolu Efes, opdat zij dit belang kunnen verwerven.  Het verzoek van AB InBev met 
betrekking tot de opschorting van de vergunning voor de productie en de verkoop van Bud in Rusland zal eveneens deel 
uitmaken van een potentiële transactie.  AB InBev heeft vroeger reeds aangekondigd dat ze in de hoedanigheid van 
minderheidsaandeelhouder afstand doet van alle financiële voordelen uit de activiteiten van de joint venture. Bijgevolg neemt 
AB InBev de investeringen in AB InBev Efes niet langer op in haar balans en zal ze in de aankondiging van de resultaten van 
het eerste kwartaal een non-cash waardevermindering van 1.1 miljard USD van het niet-onderliggende aandeel in de 
resultaten van geassocieerde ondernemingen rapporteren.  

Samen met haar partner blijft AB InBev haar werknemers, hun families en de humanitaire acties in Oekraïne steunen.  De 
steun voor haar ontheemde werknemers en hun families omvat bijstand, huisvesting en financiële steun.  AB InBev doet niet 
enkel schenkingen aan NGO’s en de hulporganisatie Caritas International maar werkt samen met hen, andere bedrijven en 
lokale NGO's om voedsel, dekens, medisch hulpmateriaal en 3 miljoen blikjes drinkwater naar Oekraïne en de omliggende 
opvangplaatsen voor vluchtelingen te brengen.   

Verder heeft AB InBev Chernigivske, het populairste bier in Oekraïne, in heel wat landen gelanceerd, waaronder het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Frankrijk, Nederland, Denemarken, Oostenrijk, Polen, Italië, Colombia en Brazilië, en 
plant ze de lancering van dit bier op nog meer markten. Alle winsten uit de verkoop van Chernigivske zullen naar humanitaire 
acties gaan, en AB InBev garandeert zodoende een bedrag van minstens 5 miljoen USD dankzij dit humanitaire initiatief.     

De focus van AB InBev blijft gaan naar het ondersteunen van haar werknemers, hun families en de bredere humanitaire 
hulpacties, terwijl we hopen op vrede.  

 

 

 

 

 

 

Brussel – 22 apr 2022 - 7:00u CET Voorkennis / gereglementeerde informatie1 

 

1Bijgaande informatie heeft betrekking op voorkennis in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 
betreffende marktmisbruik, evenals gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van 
emittenten van financiële instrumenten die mogen worden verhandeld op een gereglementeerde markt. 
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Anheuser-Busch InBev Contacten 

  

Investeerders      Media 

Shaun Fullalove      Kate Laverge 

Tel: +1 212 573 9287     Tel: +1 917 940 7421 

E-mail: shaun.fullalove@ab-inbev.com   E-mail: kate.laverge@ab-inbev.com  

 

Maria Glukhova      Ana Zenatti 

Tel: +32 16 276 888     Tel: +1 646 249 5440 

E-mail: maria.glukhova@ab-inbev.com    E-mail: ana.zenatti@ab-inbev.com 

 

Cyrus Nentin       

Tel: +1 646 746 9673       

E-mail: cyrus.nentin@ab-inbev.com  

    

 

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). Als onderneming dromen we groots om aan een toekomst te bouwen waarin we vaker het glas heffen. We zijn 
steeds op zoek naar nieuwe manieren om in te spelen op levensmomenten, onze sector verder te ontwikkelen en een betekenisvolle 
impact te hebben op de wereld. We engageren ons om uitstekende merken te creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren 
te brouwen met de beste ingrediënten. Onze diverse portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, 
Corona® en Stella Artois®; multilandenmerken Beck’s®, Hoegaarden®, Leffe® en Michelob Ultra®; en lokale kampioenen zoals Aguila®, 
Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, 
Sedrin® 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 ongeveer 169 000 medewerkers in bijna 50 landen wereldwijd. In 2021 bedroeg de gerapporteerde 
opbrengst van AB InBev 54.3 miljard USD (exclusief joint ventures en geassocieerde ondernemingen).

 

Toekomstgerichte verklaringen 

Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het 
management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan 
onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen die geen 
verklaringen over historische feiten zijn en verklaringen die typisch woorden bevatten zoals “zal”, “kan”, “zou”, “geloven”, “van plan zijn”, 
“verwacht”, “anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet” en soortgelijke bewoordingen,met inbegrip van verklaringen met 
betrekking tot aan de gang zijnde gesprekken in het kader van de verwerving door Efes van het minderheidsbelang van AB InBev in de 
joint venture AB InBev Efes. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van 
verklaringen met betrekking tot de toekomst van onze belangen in joint ventures.  U mag niet overmatig vertrouwen op deze 
toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico’s en 
onzekerheden inhouden met betrekking tot AB InBev en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB InBev 
liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico’s en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate 
kunnen verschillen, onder meer als gevolg van de evolutie van de situatie in Oekraïne en Rusland en de relatie met onze joint venture 
partner.  De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samen gelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, 
met inbegrip van AB InBevs meest recente Form 20-F en andere verslagen op Form 6-K, alsook alle andere documenten die AB InBev 
openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen. Tenzij 
zoals vereist bij wet, wijst AB InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien 
naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. 
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