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AkzoNobel voert een terugbetaling van kapitaal en aandelenconsolidatie uit van
€ 2 miljard, waarmee het overgrote deel van de netto-opbrengst van de verkoop
van Specialty Chemicals wordt uitgekeerd
Aandeelhouders AkzoNobel keuren alle voorstellen goed bij BAVA
Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY)
Vandaag tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) hebben de
aandeelhouders van AkzoNobel alle voorstellen goedgekeurd.
De terugbetaling van kapitaal en aandelenconsolidatie, goedgekeurd door een meerderheid van
aandeelhouders, volgt op de voltooiing van de verkoop van de Specialty Chemicals-activiteiten.
Een speciaal cash dividend van € 1 miljard en aandeleninkoop ter waarde van € 2,5 miljard zal worden
uitgevoerd als gevolg van de terugbetaling van kapitaal en de aandelenconsolidatie. Dit komt bovenop
het voorschot van € 1 miljard van de opbrengst dat als speciaal cash dividend is uitbetaald op 7
december 2017.
In totaal zal € 6,5 miljard aan aandeelhouders zijn uitgekeerd
Nils Andersen, voorzitter van AkzoNobel’s Raad van Commissarissen, zei: De goedkeuring van onze
aandeelhouders betekent dat we de belofte om het overgrote deel van de netto-opbrengsten van de
afsplitsing van de Specialty Chemicals-activiteiten uit te keren, kunnen nakomen. AkzoNobel is nu een
gericht verf- en coatingsbedrijf, goed gepositioneerd om voor zowel aandeelhouders als alle
belanghebbenden waarde te creëren.”
--Over AkzoNobel
AkzoNobel heeft passie voor verf. Wij zijn experts in het ambacht van het creëren van verven en lakken, waarbij wij sinds 1792 de standaard
zetten voor kleur en bescherming. Ons merkenportfolio van topklasse - waaronder Flexa, International, Sikkens en Interpon - wordt wereldwijd
door klanten vertrouwd. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nederland en wij zijn actief in meer dan 150 landen. Wij hebben zo'n 35.000
getalenteerde mensen in dienst met een passie voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten die onze klanten van ons mogen
verwachten.
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