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65% VAN DE DIVIDENDEN HERBELEGD
VOOR EEN BEDRAG VAN 2,1 MILJOEN EURO
65% van de netto dividenden van TEXAF werd ingebracht in een kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van
2.098.566 EUR.
Op 11 mei, besloot de Algemene Vergadering om 4.633.118 EUR dividenden uit te keren over het boekjaar 2020,
d.w.z. 1,28571 EUR per aandeel of 0,90 EUR exclusief roerende voorheffing, d.w.z. 11% meer per aandeel dan in
2019, en elke aandeelhouder de keuze te bieden om zijn dividend in contanten te nemen of het te herbeleggen in
nieuwe aandelen (“keuzedividend”) tegen een prijs van 33,30 EUR.
Op 28 mei, heeft de Raad van Bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, 63.020 aandelen uitgegeven om
deze inbreng te vergoeden. Bijgevolg bedraagt het nieuwe kapitaal 25.496.946,08 EUR, vertegenwoordigd door
3.666.556 aandelen, elk met één stemrecht. Deze nieuwe aandelen delen in de winst van de vennootschap vanaf 1
januari 2021.
De twee bekende aandeelhouders, Société Financière Africaine, die wordt gecontroleerd door de heer Philippe
Croonenberghs, voorzitter, en Middle Way Ltd, wiens uiteindelijke begunstigde een Cha Family Trust is, hebben
hun nettodividend grotendeels geïnvesteerd in deze kapitaalverhoging. Hun participatie wordt dus:
- S.F.A. 2.300.082 aandelen, d.w.z. 62,73% van het kapitaal en de stemrechten
- Middle Way 366.656 aandelen, of 10,00% van het kapitaal en de stemrechten.
Betaling van het dividend in contanten en levering van de nieuwe effecten vindt plaats vanaf 28 mei. De nieuwe
effecten worden genoteerd op Euronext Brussel.

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.
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