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Frank Meysman volgt Johnny Thijs 
op als voorzitter van de Spadel-groep 

 

Betaalbaarstelling van het dividend 
 

Nadat Johnny Thijs had aangekondigd dat hij zijn mandaat als voorzitter en lid van de raad 
van bestuur (RvB) van de Spadel-groep zou beëindigen, stelde de RvB van de onderneming 
Frank Meysman aan als opvolger. De heer Meysman, voorzitter van Thomas Cook Group plc, 
is bestuurder van Spadel sinds 2004.  

 
Frank Meysman is de nieuwe voorzitter van de Spadel-groep. Hij werd benoemd door de RvB, 
die vergaderde na afloop van de gewone algemene vergadering van donderdag 14 juni. Frank 
Meysman werd net als zijn voorganger Johnny Thijs in 2004 als onafhankelijk bestuurder lid van 
de RvB van de Spadel-groep. Sinds 2016 is hij lid van de RvB als niet-onafhankelijk bestuurder. 
Nu hij tot voorzitter van de Spadel-groep is benoemd, zal zijn functie als voorzitter van het 
Auditcomité worden overgenomen door Baron Vandemoortele. 
 
Net als de vorige voorzitter van de Spadel-groep is Frank Meysman een gerespecteerd en 
invloedrijk leider. Na zijn carrière te zijn begonnen bij Procter & Gamble heeft deze 
marketingspecialist zich eerst opgewerkt bij Douwe Egberts en vervolgens bij de 
moedermaatschappij Sara Lee. Hij heeft verschillende niet-uitvoerende mandaten bekleed in 
verschillende bedrijven. Momenteel is hij voorzitter van Thomas Cook Group plc in Londen. De 
heer Meysman is tevens voorzitter van JBC en bestuurder bij WDP. 
 
Goedkeuring van een brutodividend van 1,80 euro per aandeel 
 
De Algemene Vergadering van aandeelhouders van Spadel N.V. heeft op 14 juni 2018 beslist 
een bruto dividend van 1,80 euro (netto 1,26 euro) uit te betalen. Het dividend wordt 
betaalbaar gesteld vanaf 29 juni 2018 tegen afgifte van coupon nr. 19. Het aandeel noteert ex‐
coupon vanaf 27 juni 2018. Het dividend is betaalbaar tegen afgifte van de coupon aan de 
loketten van banken en officieel erkende Belgische financiële instellingen. De financiële dienst 
wordt verzekerd door de bank BNP Paribas Fortis die System Paying Agent en enig betaalagent 
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Barbara du Bois vervoegt de RvB 
 
Tijdens de AVA van deze donderdag keurden de aandeelhouders van Spadel eveneens de 
verlenging goed van het mandaat van bestuurder van Finances & Industries NV, 
vertegenwoordigd door Axel Miller, en de benoeming van Barbara du Bois als bestuurster. Zij 
treedt op 27-jarige leeftijd toe tot de RvB van het familiebedrijf en wordt de tweede vrouw in 
de RvB van de onderneming, waarin Anne Charlotte Amory sinds 2014 als onafhankelijk 
bestuurster zetelt. Axel Miller en Barbara du Bois zijn beiden benoemd voor een periode van 4 
jaar, tot 2022. 
 
 

Aandeelhouderskalender: 
  
- Betaalbaarstelling van het dividend (coupon nr. 19)    29 juni 2018  

- Publicatie van de semestriële resultaten  4 september 2018   

    

 

--- EINDE --- 
 

 
Over Spadel 
Spadel is een Europese familiegroep die als missie heeft om natuurlijke oplossingen te bieden om te voldoen aan 
de behoeften aan hydratering en verfrissing van de consumenten, hun hele leven lang. Ze commercialiseert 
merken natuurlijk mineraalwater, bronwater en verfrissende dranken op basis van natuurlijk water: Spa en Bru 
in de Benelux, Devin in Bulgarije, Wattwiller en Carola in Frankrijk en Brecon Carreg in het Verenigd Koninkrijk. 
Spadel realiseerde in 2017 een omzet van € 289,0 mln. voor een jaarvolume van 846,7 miljoen liter. Spadel heeft 
1.351 medewerkers in dienst en heeft 6 productiesites in Europa. 

 
Contact voor de pers 
SPADEL: Leïla Deneyer  
l.deneyer@spadel.com   
Tel. +32 494 68 98 56 
 
Investor Relations 
Marc du Bois – Gedelegeerd bestuurder 
Tel. +32 2 702 38 21  

 
Didier De Sorgher – CFO 
Tel. +32 2 702 38 71 
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