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Ahold Delhaize 

• 24 juni 2015: aankondiging 

van de beoogde fusie 

• 14 maart 2016: fusieplannen 

goedgekeurd tijdens de 

Buitengewone Algemene 

Vergadering 

• Voltooiing van de beoogde 

fusie verloopt volgens plan 

... aandeelhouderswaarde creëren en erover waken dat 

Delhaize ook de komende jaren een glansrijke toekomst tegemoet gaat 



Ahold Delhaize 



Ahold Delhaize: groei en duurzame toekomst 

 

• Een sterkere, internationale 

voedingsdistributeur vormen en 

waardecreatie voor alle stakeholders  

 

o Een superieur aanbod voor de klant 

o Aantrekkelijke mogelijkheden voor 

onze medewerkers 

o De gemeenschappen waarin wij actief 

zijn beter dienen 

o Een overtuigende waardepropositie 

voor onze aandeelhouders 

 



Delhaize 2015... Significante vooruitgang geboekt 

• Vereenvoudiging van onze 

activiteiten 

• Gerichter werken 

• De klant staat centraal… sleutel van 

onze strategie… 

Significante vooruitgang die leidt tot sterke operationele en financiële 

prestaties die onze positie versterken 



Ahold Delhaize: Leadership team 

Frans Muller 

Vice-CEO en Chief 

Integration Officer 

Pierre Bouchut 

COO Europe 

Kevin Holt 

COO USA 

Marc Croonen 

Chief Sustainability, 

Transformation & Communications 

Officer  

Jacques de Vaucleroy  

Vicevoorzitter 

Jan Hommen 

Vicevoorzitter 

Remuneration 

Committee voorzitter 

Audit/Finance/Risk 

Committee voorzitter 

Governance/Nomination 

Committee voorzitter 

Sustainability/Innovation 

Committee voorzitter 

Mats Jansson 

Voorzitter 
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Frans Muller 

Voorzitter van het Executief Comité & CEO 



2015... Een zeer intens, maar fantastisch jaar 

• ... dankzij doelgericht teamwerk 

o van onze medewerkers in de winkels 

o in de distributiecentra 

o in de ondersteunende functies 

doorheen de onderneming 

 

...de verwachtingen van al onze stakeholders, en vooral van onze klanten, 

inlossen 



Ahold Delhaize... een sterke business case 

• Om samen een grote, innovatievere onderneming met een toonaangevend 

winkelaanbod en sterke, vertrouwde lokale merken te vormen 

• Combinatie van twee ondernemingen met een complementaire cultuur, 

vergelijkbare waarden die actief zijn in aangrenzende regio’s 

• Een superieur aanbod voor de klant, met een grotere keuze, meer diensten  

• ...in winkels en online in een omnichannel omgeving 

• Een nog interessantere werkplek voor de medewerkers 

• Een sterk financieel profiel zal Ahold Delhaize in staat stellen om voortdurende 

innovatie en investeringen in toekomstige groei te financieren, en om een 

aantrekkelijk rendement te creëren voor de aandeelhouder 



Ahold Delhaize 

• Meer dan 6 500  

multi-format winkels 

• Leidinggevende posities 

in kernregio’s 

• Meer dan 50 miljoen 

klanten in de V.S. en in 

Europa per week 

• Totale omzet van €62,2 

miljard in 2015 

Opmerking: Omzet, onderliggende bedrijfsinkomsten, winkels en medewerkers 2015 

exclusief JVs, nl.. JMR voor Ahold  in Portugal en Super Indo voor Delhaize in Indonesië 

Netto omzet 

€24,4mld 
Onderliggende bedrijfsinkomsten 

€872m 
met onderliggende marge van 3.6% 

Vrije kasstroom 

€518m 
Marktkapitalisatie* 

€9,7mld 
Winkels wereldwijd 

3.512 
Medewerkers wereldwijd 

154.000 

Netto omzet 

€38,2mld 
Onderliggende bedrijfsinkomsten 

€1,5mld 
Met onderliggende marge van 3,8% 

Vrije kasstroom 

€1,2mld 
Marktkapitalisatie* 

€16,4mld 
Winkels wereldwijd 

3.253 
Medewerkers wereldwijd 

236.000 



Delhaize Groep – kerncijfers 2015 

• Groei van 18% van onderliggende 

bedrijfsinkomsten bij actuele wisselkoersen 

(4% bij constante wisselkoersen)
 

 

• Vrije kasstroom (excl. eenmalige elementen) 

van €646m (€586m in 2014) 

 

• 12.5% stijging van bruto dividend naar €1.80 

per aandeel 

 

• Opnamel in Dow Jones Sustainability Index 



Delhaize Groep - kerncijfers 2015 – V.S. 

• Vergelijkbare omzetgroei van 2,2% met een 

sterke reële omzetgroei van 2,5% 

• Onderliggende bedrijfsmarge van 4,0% 

• Herlancering van 162 Food Lion winkels in 

Raleigh half-oktober 

 



Delhaize Groep - kerncijfers 2015  - België 

• Vergelijkbare omzetgroei van 0,9% met een 

positieve groei van het marktaandeel in de 2de 

helft van het jaar 

 

• Onderliggende bedrijfsmarge van 2,1% 

 

• Vertrek van 2.100 winkelbedienden heeft 

bedrijfsnormen in het 4de KW beïnvloed 

 

• Implementatie van de nieuwe winkelorganisatie in 

53 winkels 

1867-2017 



Delhaize Groep - kerncijfers 2015 – Zuidoost-Europa 

• Totale omzet van 9,5% met een sterke 

vergelijkbare omzetgroei van 3,5% 

 

• Winst aan marktaandeel in de 3 landen 

 

• Hoge winstgevendheid behouden als 

gevolg van een goede kostenbeheersing 

 



Dank u. 


