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Jaarverslag 2019

Jaar eindigend
op 31 december

Hoogste koers 
in €

Laagste koers 
in €

Periode einde 
in €

Gemiddeld  
verhandeld

volume per dag

2010 49,20 39,51 48,51 163.018
2011 53,33 37,73 39,75 177.890
2012 39,71 18,70 19,39 172.463
2013 21,47 10,25 13,80 166.955
2014 20,20 11,35 19,61 130.015
2015 22,54 15,50 22,33 130.090
2016 22,33 18,00 19,86 75.057
2017 22,10 17,03 17,50 55.848
2018 17,92 12,56 17,24 65.702
2019 21,15 16,30 20,70 49.078

Kwartaal eindigend op Hoogste koers 
in €

Laagste koers 
in €

Periode einde 
in €

Gemiddeld  
verhandeld

volume per dag

31-maart-17 22,10 19,86 20,04 59.067
30-juni-17 21,42 19,05 20,50 72.600
30-sep-17 21,30 18,91 19,56 41.594
31-dec-17 19,91 17,03 17,50 50.130
31-maart-18 17,78 14,80 16,62 73.805
30-juni-18 17,50 14,46 14,46 67.103
30-sep-18 15,50 12,56 13,54 51.720
31-dec-18 17,92 13,70 17,24 70.111
31-maart-19 19,62 16,30 19,20 66.232
30-juni-19 20,10 16,32 17,44 44.081
30-sep-19 21,15 17,30 18,94 39.747
31-dec-19 21,05 18,10 20,70 46.697

Investor relations 

Aandelen

Het kapitaal van de onderneming heeft 
in 2019 geen wijzigingen ondergaan. Het 
bedraagt 131.720.619 euro en wordt 
vertegenwoordigd door 60.014.414 
aandelen met een nominale waarde van 
2,195 euro.

Alle uitstaande aandelen van de 
onderneming zijn gewone aandelen. Er 
zijn geen andere bijzondere klassen van 
aandelen. Alle aandelen verlenen dezelfde 
rechten, zonder uitzondering. Er is geen 
enkele wettelijke of statutaire beperking 
van het stemrecht verbonden aan de 
aandelen van de onderneming.

Aandeelhouders

Belangrijke aandeelhouder

Orange sa is de hoofdaandeelhouder 
van de onderneming. Via zijn 
100%-dochteronderneming Atlas 
Services Belgium nv heeft Orange sa een 
belang van 52,91% in Orange Belgium.  

Aandeelhoudersstructuur

In de volgende tabel wordt de 
aandeelhoudersstructuur van Orange 
Belgium gepresenteerd per 31 december 
2019. Ze is gebaseerd op de recentste 
meldingen van de hierna vermelde 
aandeelhouders aan de onderneming 
en aan de Belgische Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’).  

Volgens de transparantieregels (artikel 
18 van de wet van 2 mei 2007) zijn 
aandeelhouders verplicht om hun belang 
bekend te maken wanneer het een 
bepaalde drempel overschrijdt. Orange 
Belgium hanteert meldingsdrempels van 
3%, 5% en veelvouden van 5%.  

•  In november 2019 heeft Schroders 
Investment Management gemeld dat 
het zijn belang in Orange Belgium had 
verlaagd van 5,17% tot 4,95%.

Dividenden

De Orange Belgium-groep streeft naar 
een evenwicht tussen gepaste contante 
rendementen voor de aandeelhouders en 
een evenwichtige en degelijke financiële 
positie, met voldoende bewegingsruimte 
om te investeren in de convergente 
strategie, de uitbreiding van het netwerk 
en andere groeikansen.

Op basis van de financiële en 
commerciële prestaties van 2019 en de 
vooruitzichten op middellange termijn, 
zal de raad van bestuur aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders van 
6 mei 2020 voorstellen om voor het 
boekjaar 2019 een gewoon brutodividend 
van 0,60 euro per aandeel te betalen. Als 
dat wordt goedgekeurd, zal het gewone 
brutodividend van 0,60 euro op 14 mei 
2020 worden betaald (ex-dividenddatum 
12 mei 2020; registratiedatum 13 mei 
2020).

In de onderstaande tabel worden de 
betaalde of te betalen dividenden 
op aandelen van Orange Belgium 
gepresenteerd voor de laatste vijf jaar.  

De relatie van 
Orange Belgium met de 

beleggingsgemeenschap 

Het Investor Relations-
team van Orange 

Belgium streeft 
ernaar een duurzame 

vertrouwensrelatie tot 
stand te brengen met 
de financiële markten 
en al zijn deelnemers, 
door een betrouwbare 

en interessante bron te 
zijn van financiële en 

strategische informatie 
over de onderneming, 

haar prestaties en 
de markt waarin ze 
actief is. Zo kan het 

IR-team een belangrijke 
rol spelen in het 

besluitvormingsproces 
van zowel de beleggers 

als het management.

Jaar Dividend in €

2015 0,00
2016 0,00
2017 0,50
2018 0,50
2019 0,60

Liquiditeitscontract

Op 23 juli 2019 is Kepler Cheuvreux 
aangesteld als de liquiditeitsverstrekker 
van Orange Belgium, om de regelmatige 
en liquide verhandeling van het 
aandeel te bevorderen. Het mandaat 
van de liquiditeitsverstrekker geldt op 
strikt discretionaire basis in naam en 
voor rekening van de onderneming. 
Die transacties worden uitgevoerd 
op het centrale orderboek van de 
gereglementeerde markt van Euronext 
Brussel. De handel in eigen aandelen werd 
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goedgekeurd door de jaarlijkse algemene 
vergadering van aandeelhouders van 7 
mei 2014. Per 31 december 2019 hield 
Orange Belgium 9.527 ingekochte eigen 
aandelen en herbevestigd voor een 
periode van 5 jaar op 2 mei 2019.

Relatie met aandeelhouders en 
beleggers

Ontwikkeling van de aandelenkoers

De aandelen van Orange Belgium 
(ISIN: BE0003735496) zijn genoteerd in 
Compartiment A van Euronext Brussel. 
Compartiment A omvat bedrijven met een 
marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard 
euro.

De aandelen van de onderneming werden 
tijdens het jaar verhandeld binnen een 
bereik van 16,30 - 21,15 euro. Het 
gemiddelde dagelijkse verhandelde 
volume in 2019 was 49.078 aandelen, in 
vergelijking met 65.702 aandelen het jaar 
voordien.

In het eerste kwartaal van 2019 
sloot de aandelenkoers van Orange 
Belgium af op 19,20 euro, een stijging 
van 11,4% sinds het begin van het 

kwartaal. Verschillende gebeurtenissen 
hadden tijdens het kwartaal een invloed 
op de aandelenkoers, zoals tal van 
mediaberichten over een verkoop van 
Voo, nieuwe koopadviezen voor Orange 
Belgium en het uitblijven van een akkoord 
tussen de federale en gewestelijke 
regeringen over de verdeling van de 
opbrengst uit de 5G-spectrumveiling. 
Die laatste factor had tot gevolg dat de 
telecomwet niet werd aangepast om een 
vierde mobiele operator toe te laten, een 
geruststellende factor voor beleggers.

De aandelenkoers van Orange Belgium 
stond tijdens het tweede kwartaal 
onder druk (-9,2% tegenover het vorige 
kwartaal). In het begin van het kwartaal 
hadden de volgende gebeurtenissen een 
positieve impact op het aandeel: Telenet 
kondigde prijsverhogingen aan en Orange 
Belgium maakte de overname van BKM 
bekend. De lancering van het abonnement 
met onbeperkte data van Mobile Vikings 
op 17 juni 2019 had niettemin een 
negatieve impact op de prestatie van de 
aandelenkoers. Tegen het einde van het 
kwartaal noteerde de aandelenkoers iets 
hoger omdat twee analisten hun advies 

voor het aandeel van Orange Belgium 
hadden opgewaardeerd naar ‘kopen’. 

De aandelenkoers van Orange Belgium 
steeg in het derde kwartaal (+8,6% 
tegenover het vorige kwartaal). 
Het positieve sentiment werd door 
verschillende factoren gesteund: de 
lancering door Orange Belgium van Love 
Duo, de voltooiing van de overname 
van BKM, de aankondiging van een 
overeenkomst met Proximus over een 
gedeeld mobiel toegangsnetwerk (Radio 
Access Network - RAN) en de publicatie 
door het BIPT van de ontwerpbesluiten 
over de groothandelstarieven voor de 
kabel met aanzienlijk lagere prijzen. Als 
gevolg daarvan verhoogden 3 makelaars 
hun aanbeveling voor Orange Belgium 
naar ‘kopen’. De overeenkomst tussen 
Nethys en Providence over de verkoop 
van Voo aan Providence Equity Partners 
verraste de markt.

Tijdens het laatste kwartaal van 2019 
noteerde Orange Belgium 9,3% hoger. 
Eind november voltooide Orange Belgium 
de overeenkomst met Proximus over 
een gedeeld mobiel toegangsnetwerk. 
Halverwege december werd Orange 

Belgium door de Belgische zakenkrant 
De Tijd geselecteerd als 1 van 2 
favoriete aandelen voor 2020. Vóór het 
einde van het jaar organiseerde het 
BIPT een overleg over verschillende 
spectrumaangelegenheden, zoals de 
middelen voor het BIPT om de licenties 
voor 900 MHz, 1800 MHz en 2100 MHz 
te verlengen na de huidige vervaldatum 
van maart 2021, het voorstel om de 
reserveprijs voor het 3,6 GHz-spectrum te 
verhogen en de voorwaarden voor private 
5G-netwerken in de 3,8-4,2 GHz-band.

Tegen het einde van het jaar luidden de 
adviezen voor Orange Belgium als volgt: 
14 ‘kopen’, 7 ‘houden’ en 2 ‘verkopen’. 

Financiële communicatie

Het Investor Relations-team streeft 
naar een duurzame relatie met de 
beleggingsgemeenschap door een 
betrouwbare bron van informatie te zijn 
en relevante informatie te verstrekken die 
nuttig is voor beleggingsbeslissingen. Het 
team heeft de taak om te antwoorden op 
vragen van aandeelhouders en de bredere 
beleggingsgemeenschap.

Uitgebreide informatie over de activiteiten, 
de strategie en de financiële prestaties 
van de onderneming kan worden 
verkregen in een ruime waaier van 
reglementaire documenten (persberichten, 
bekendgemaakte bedrijfsresultaten, 
jaarverslag, kwartaalverslagen, 
resultatenpresentaties). Al deze 
documenten kunnen in het Nederlands, 
Engels en Frans worden geraadpleegd op 
https://corporate.orange.be/nl/financiële-
informatie en kunnen op verzoek worden 
verkregen bij het Investor Relations-team. 

Het senior management organiseert 
live presentaties van de kwartaal- en 
jaarresultaten. De presentaties kunnen 
online worden gevolgd via een webcast 
en/of via een conferencecall. 

Roadshows en vergaderingen met 
institutionele beleggers

Het investor-relationsprogramma omvat 
persoonlijke gesprekken, roadshows 
en conferenties. Tijdens dergelijke 
evenementen komen institutionele 
beleggers, sell-sideanalisten en het 
management van Orange Belgium samen 
om de resultaten en de vooruitzichten 

Koers (in €) en handelsvolume van het aandeel van Orange Belgium  
tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019
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Aandelenkoers van Orange Belgium (in €) in vergelijking 
met indices tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019
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In de volgende tabel wordt de verwachte aankondiging van de resultaten getoond.

Financiële kalender 

16 januari Start black-outperiode
6 februari Financiële resultaten Kw4 2019 (7.00 uur) – Persbericht
6 februari Financiële resultaten Kw4 2019 (14.00 uur) – Conferencecall
2 april Start black-outperiode
23 april Financiële resultaten Kw1 2020 (7.00 uur) – Persbericht
23 april Financiële resultaten Kw1 2020 (10.00 uur) – Conferencecall
6 mei Jaarlijkse algemene vergadering
12 mei Ex-dividenddatum*
13 mei Registratiedatum dividend*
14 mei Uitbetalingsdatum dividend*
3 juli Start black-outperiode
24 juli Financiële resultaten Kw2 2020 (7.00 uur) – Persbericht
24 juli Financiële resultaten Kw2 2020 (14.00 uur) – Conferencecall
2 oktober Start black-outperiode
23 oktober Financiële resultaten Kw3 2020 (7.00 uur) – Persbericht
23 oktober Financiële resultaten Kw3 2020 (14.00 uur) – Conferencecall

Broker Analist

ABN AMRO Konrad Zomer

Arete Research Hannah Kleiven

Bank Degroof Peter-
cam

Stefaan Genoe

Barclays Capital Simon Coles

Berenberg Bank David Burns

BofA Merrill Lynch David Wright

Citigroup Nayab Amjad

Credit Suisse Paul Sidney

Deutsche Bank Roshan Ranjit

Goldman Sachs Mike Bishop

HSBC Securities Nicolas Cote-Colisson

ING David Vagman

Jefferies Ulrich Rathe

JP Morgan Nawar Cristini

KBC Securities Ruben Devos

Kempen Emmanuel Carlier

Kepler CM Matthijs Van Leijen-
horst

New Street Research Russell Waller

ODDO Securities Alexandre Iatrides

Mainfirst AG Stephane Beyazian

Royal Bank of Canada Wilton Fry 

SG Securities Stéphane Schlatter

UBS Polo Tang

van de bedrijfsprestaties van Orange 
Belgium te bespreken. In 2019 ontmoette 
het management circa 140 beleggers en 
spendeerde het 16 dagen op roadshows en 
sectorconferenties in 5 verschillende landen. 

Berichtgeving analisten

Orange Belgium wordt actief gevolgd 
door 23 makelaarsbedrijven. Elk kwartaal 
vraagt de onderneming analisten naar 
hun schattingen en aanbeveling, om 
een gedetailleerd overzicht van de 
marktverwachtingen te verkrijgen. Deze 
consensus kan worden geraadpleegd op 
de website van Orange Belgium (https://
corporate.orange.be/nl/financiële-
informatie/financiële-resultaten).

Opmerking: Vanaf 1 januari 2019 is de basis van alle indices 100.


