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Agenda van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 26 mei 2016 

om 15 uur op de Group Support Office van de Vennootschap,  
square Marie Curie 40 te 1070 Brussel, België 

 
 

1. Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2015. 

 
2. Voorstelling van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 

31 december 2015. 
 
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015. 

De opmerkingen van de Raad van Bestuur over bovenvermelde punten 1, 2 en 3 zijn te vinden in de 
informatieve nota die beschikbaar is op de website van de Vennootschap www.delhaizegroep.com. 

 
4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, 

met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en goedkeuring van de uitkering van een 
brutodividend van EUR 1,80 per aandeel (*). 

 
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 
31 december 2015, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat : 
 

  EUR 

Winst  van het boekjaar  + 364.016.893,29 

Overgedragen winst van het vorige boekjaar +  615.841.224,44 

Te bestemmen resultaat = 979.858.117,73 

Toevoeging aan de wettelijke reserve - 104.173,10 

Bruto dividend voor de aandelen  -  187.656.097,00 

Saldo van over te dragen winst = 792.097.847,63  

Per aandeel vertegenwoordigt dit een brutodividend van EUR 1,80 (*). 
 
(*) Dit bedrag kan wijzigen afhankelijk van het aantal warrants uitgeoefend tussen de datum van dit 
oproeping en de registratiedatum voor de betaalbaarstelling van het dividend.  Het dividend zal 
betaalbaar zijn voor de houders van gewone aandelen vanaf 2 juni 2016 en voor de houders van 
American Depositary Receipts (ADRs) vanaf 7 juni 2016. 

 
5. Kwijting aan de bestuurders. 
 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de 
uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 
31 december 2015. 
 

6. Kwijting aan de commissaris. 
 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de commissaris van de 
Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. 
 

7. Goedkeuring van het vergoedingsverslag. 
 
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het vergoedingsverslag zoals opgenomen in de corporate 
governance verklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten 
op 31 december 2015. 
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