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Brussel - 6 december 2021 – Vandaag houdt Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: 
ANH) (“AB InBev”) haar Investor Seminar voor 2021. Michel Doukeris, Chief Executive Officer, zal samen met het Senior 
Leadership Team de strategische prioriteiten van de onderneming bespreken, met een focus op het leiden en doen 
groeien van de biercategorie, de digitalisering en monetarisering van het ecosysteem van AB InBev, de optimalisering 
van haar activiteiten en het creëren van een duurzamere en inclusievere toekomst. 
 
AB InBev maakt tevens haar vooruitzichten op middellange termijn bekend. De onderneming heeft als doel op 
middellange termijn een organische EBITDA-groei van 4-8% te realiseren. Dat vooruitzicht weerspiegelt AB InBev’s 
huidige inschatting  van de toekomstige bedrijfsresultaten en marktomstandigheden (waaronder de schaal en omvang 
van de COVID-19 pandemie), die onderhevig is aan verandering. 
 
U kunt deelnemen aan het AB InBev 2021 Investor Seminar dat vandaag begint om 8:00 uur EST / 13:00 uur UK / 
14:00 uur CET. Inschrijven is mogelijk op de volgende website: https://www.cvent.com/c/express/710045de-b56d-
4694-aa40-098171024c63 
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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). 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®, 

Anheuser-Busch InBev houdt haar Investor Seminar voor 2021 
en maakt haar vooruitzichten op middellange termijn bekend 

Voorkennis / gereglementeerde informatie1 

1 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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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 164 000 medewerkers in bijna 50 landen 
wereldwijd. In 2020 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 46,9 miljard USD (exclusief joint ventures en geassocieerde 
ondernemingen). 

 

Wettelijke disclaimer 

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”, “nastreven”, “van plan zijn”, “verwacht”, 
“anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet” en soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, 
zijn toekomstgerichte verklaringen. 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, met inbegrip van maar niet beperkt tot de effecten van de 
COVID-19-pandemie en de onzekerheid over de impact en de duur ervan, en de risico’s en onzekerheden met betrekking tot AB InBev die 
beschreven worden onder Item 3.D van AB InBevs jaarverslag op formulier 20-F (“Form 20-F”), dat ingediend werd bij de US Securities and 
Exchange Commission (“SEC”) op 19 maart 2021. 

 

 


