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Corona torpedeert dividend en vermogen van Alexandre
Van Damme
Date : 25 februari 2021

De biergigant AB Inbev beperkt zijn dividend over 2020 tot 0,5 euro per aandeel.
Voor Alexandre Van Damme, de grootste Belgische individuele aandeelhouder
van de groep, betekent dat een dividend van ‘slechts’ 60 miljoen euro. Over
2019 kon de op één na Rijkste Belg nog een dividend incasseren van 165 miljoen
euro. Over 2017 was dat nog 457 miljoen euro. AB Inbev staat door corona
financieel met de rug tegen de muur. Vorig jaar verloor het meer dan 1 miljard
dollar door hogere financieringskosten verbonden aan de fors gedaalde
beurskoers van de groep. Dat verplicht de groep fors te snijden in de uitkering aan
haar aandeelhouders. Op de beurs blijft het aandeel hangen rond de drempel van
50 euro. Op die manier schommelt het vermogen van Alexandre Van Damme
rond de 10 miljard euro. Net niet genoeg om Eric Wittouck van de eerste plaats in
onze ranglijst te verdringen.
Het zijn barre tijden voor de AB Inbev aandeelhouders. Wereldwijd zag de
bierreus de verkochte volumes vorig jaar met 5,7 procent dalen. De omzet viel 3,7
procent terug tot 46,9 miljard dollar. Netto hield AB InBev zo'n 5 miljard euro over.
Een jaar geleden was dat nog meer dan 7 miljard dollar. Dat alles vertaalde zich
in een stevige koersval van 75 euro begin 2020 tot nu om en bij 50 euro. Dat heeft
ook een bijzonder negatieve impact op de financiële kosten van de biergroep. De
netto financiële kosten stegen van 4,355 miljard dollar in 2019 naar 5,959 miljard
dollar in 2020. AB Inbev heeft verschillende afbetalingsprogramma’s die
gekoppeld zijn aan de waarde van de aandelen die als waarborg dienen. De
gedaalde beurskoers zorgt voor een marktwaardeverlies van 1,211 miljard dollar,
gekoppeld aan de afdekking van de op aandelen gebaseerde
betalingsprogramma’s. Vergeleken met nog een winst van 898 miljoen dollar
2019 geeft dit een volledige negatieve variatie van 2,109 miljard dollar. De groep
zegt wel voor 2021 stevige herstelcijfers te verwachten.
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