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BARCO - RESULTATEN VAN HET KEUZEDIVIDEND 
Aandeelhouders opteerden om 58,61% van hun dividendrechten over 
het boekjaar 2021 in te brengen voor inschrijving op nieuwe gewone 
aandelen. Dit leidt tot een kapitaalverhoging van 14,63 miljoen EUR 
 
Kortrijk, België, 7 juni 2022, 18.00 uur - Barco maakt vandaag bekend dat bij afsluiting van 
het keuzedividend op 3 juni 2022 in totaal 58,61% van de dividendrechten over het boekjaar 
2021 werden ingebracht tegen uitgifte van 746.390 nieuwe gewone aandelen voor een totaal 
bedrag van 14,63 miljoen EUR. 
 
De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen en zijn 
deelgerechtigd in de resultaten voor het volledige boekjaar dat aanving op 1 januari 2022. 
 
Op 9 juni 2022 wordt het keuzedividend effectief afgewikkeld in functie van de keuze van de 
aandeelhouders en zullen, onder voorbehoud van voltooiing van de kapitaalverhoging, de nieuwe 
aandelen tot de verhandeling op Euronext Brussel worden toegelaten. 
 
Vanaf 9 juni 2022 zal het eigen vermogen van Barco worden vertegenwoordigd door 92.916.645 
gewone aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering. Het 
bovenvermeld totaal aantal aandelen vertegenwoordigt dan de noemer voor doeleinden van 
kennisgeving in het kader van de transparantiereglementering. Aangezien Titan Baratto NV en 3D 
NV, de referentieaandeelhouders van Barco, voor 100% van hun participaties hebben geopteerd 
voor uitbetaling van het keuzedividend in aandelen, bezitten zij dan respectievelijk 20.162.824 
aandelen of 21,70% en 4.808.391 aandelen of 5,17% van het aandelenkapitaal. 
 
Deze kapitaalverhoging verhoogt het eigen vermogen van Barco met 14,63 miljoen EUR in 
vergelijking met een situatie waar het dividend uitsluitend in cash zou zijn uitgekeerd. 
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Voor meer informatie 
 
Carl Vanden Bussche, VP Investor Relations 
+32 56 26 23 22 of carl.vandenbussche@barco.com 
 
 
 

Financiële kalender 2022 
 
  
Dinsdag 19 juli Aankondiging van de resultaten 1H22 
Donderdag 8 september Capital Markets Day 
Woensdag 19 oktober Trading update 3Q22 
 
Meer informatie? Bezoek onze webpagina https://www.barco.com/investors 

 
 

 
Over Barco 

Barco is een wereldwijde technologieleider die netwerk visualisatie oplossingen ontwikkelt voor de 
entertainment-, enterprise- en gezondheidszorgmarkten. Onze oplossingen hebben een zichtbare impact, 

waardoor mensen kunnen genieten van meeslepende entertainment ervaringen; om kennisdeling en slimme 
besluitvorming in organisaties te bevorderen en ziekenhuizen te helpen hun patiënten de best mogelijke 

zorg te bieden. 
Barco, met hoofdzetel in Kortrijk (België), realiseerde in 2021 een omzet van 804 miljoen euro en heeft een 

wereldwijd team van meer dan 3.000 medewerkers, wiens passie voor technologie is vastgelegd in +500 
verleende patenten. Barco is sinds 1985 genoteerd op de Beurs van Brussel. (Euronext: BAR; Reuters: 

BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) 
Meer informatie? Surf naar www.barco.com en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube 

(BarcoTV), Instagram (barco_nv)  of Facebook (Barco). 
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