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NETTO DIVIDEND VAN EUR 0,81 PER AANDEEL (+ 19%)  

OF 1 NIEUW AANDEEL VOOR 39 COUPONS (“KEUZEDIVIDEND”) 
 

 
Op 12 mei besloot de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van TEXAF met unanimiteit alle 
voorstellen van het dagorde goed te keuren waaronder het voorstel, meegedeeld op 28 februari, om 4.100.567 EUR 
dividend uit te keren voor het boekjaar 2019, d.i. 1,15714 EUR per aandeel of 0,81 EUR netto na afhouding van 30% 
roerende voorheffing, een stijging van 19% t.o.v. 2018, en de keuze aan iedere aandeelhouder om zijn/haar 
dividend in cash te innen of in nieuwe aandelen te herbeleggen. Deze nieuwe aandelen zullen tegen 31,59 EUR 
uitgegeven worden en kunnen met de inbreng van 39 nettocoupons nr. 9 voor 1 nieuwe aandeel onderschreven 
worden. 
 
Ieder aandeelhouder moet zijn keuze uitdrukken t/m 27 mei. Dit dividend zal betaalbaar zijn, in cash of in aandelen, 
vanaf 29 mei op vertoon van coupon nr. 9 aan de loketten van Belfius Bank. 
 
Een memorandum, waarin deze operatie wordt uitgelegd, is beschikbaar op de website www.texaf.be . 
 
Société Financière Africaine, die 62,53% van de aandelen bezit en gecontroleerd wordt door de heer Philippe 
Croonenberghs, Voorzitter, heeft verklaard 71% van zijn nettodividend te herbeleggen in nieuwe aandelen. Middle 
Way Ltd, dat 10% van de aandelen bezit en waarvan de uiteindelijke begunstigde een Cha family trust is, heeft 
verklaard dat het een voldoende groot deel van zijn nettodividend zal herinvesteren in nieuwe aandelen om zijn 
participatie te behouden. 

 
 
 

TEXAF werd opgericht in 1925 en is de enige beursgenoteerde vennootschap waarvan alle activiteiten zich situeren 
in de Democratische Republiek Congo. Momenteel zijn deze geconcentreerd op vastgoed, ontginning van 
steengroeves en digitalisering. 
Deze beursnotering van de Congolese activiteiten en de verplichtingen betreffende goed beheer en transparantie 
die ermee gepaard gaan, vormen een belangrijke troef voor de groep in haar ontwikkeling en voor de promotie van 
de formele sector in de Democratische Republiek Congo. 

 
Contact:  Jean-Philippe Waterschoot, CEO: +32 476 25 26 26 - +243 81 891 0525, jphw@texaf-rdc.com 
 Christophe Evers, CFO: + 32 495 24 32 60, cevers@texaf.be 
 Philippe Croonenberghs, Chairman: + 32 495 24 32 64, pcroo@texaf.be 
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