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bpost publiceert een trading update en kondigt een
interim dividenduitkering aan van 1,06 EUR bruto
per aandeel
TRADING UPDATE
•

Bevestiging van de 2018 vooruitzichten
o
o
o

o

•

Update sociaal klimaat
o

o

o

•

De BGAAP nettowinst na belastingen van bpost NV voor de periode van 10 maanden die
eindigde op 31 oktober 2018 bedroeg 229,6 miljoen EUR (BGAAP).
De operationele resultaten voor oktober 2018 zijn in lijn met onze verwachtingen. Het
bedrijf is operationeel klaar voor de eindejaarspiek.
bpost zal eveneens het verkoopproces van het oude sorteercentrum Brussel X later deze
maand afronden. De opbrengsten en vermogenswinst zullen in lijn zijn met onze
verwachtingen. De vermogenswinst zal worden opgenomen in de genormaliseerde EBITDA
van 2018 volgens het financieel beleid. Na afronding van het verkoopproces zal in de loop
van december meer informatie betreffende deze verkoop bekend gemaakt worden.
Het management herhaalt de vooruitzichten voor 2018 met genormaliseerde EBITDA
onderaan de vork van 560 tot 600 miljoen EUR, zoals meegedeeld bij de resultaten van
Q3, en voor zover er geen onvoorziene operationele onderbrekingen zijn.

bpost heeft de vakbondsvertegenwoordigers concrete voorstellen voorgelegd om een
antwoord te bieden op de bezorgdheden van de werknemers inzake werklast, koopkracht
en aantrekkelijkheid van de jobs op het terrein. Volgens het formele Belgische
onderhandelingsproces dienen de vakbonden deze voorstellen nu voor te leggen aan hun
afgevaardigden met als doel een arbeidsovereenkomst voor 2019-2020 af te sluiten.
De uitdagingen die de sector het hoofd moet bieden, namelijk de veranderende
klantenbehoeften, het gebrek aan verdere productiviteitsverbeteringen volgens het
huidige operationele model, het absenteïsme en een krappe arbeidsmarkt, dienden
openlijk te worden besproken en aangepakt. Uit de recente onderhandelingen komt een
gedeelde erkenning voor de nood aan een aangepast uitreikingsmodel naar boven, zoals
in juni al werd aangehaald.
Het management kijkt met vertrouwen uit naar de voortzetting van de sociale dialoog om
deze overeenkomst af te sluiten en zal zich nu de stakingen voorbij zijn ten volle toeleggen
op de dienstverlening voor burgers en klanten in deze cruciale eindejaarsperiode.

Implicaties voor 2019 en daarna
o

o

Pagina 1 van 2

Het management verwacht een aanzienlijke negatieve impact op de inkomsten
voortvloeiend uit verschillende elementen en zal de gevolgen voor 2019-20 evalueren.
Voor 2019 meer specifiek verwachten we de volgende impact:

Een versnelling van de loonkostenindexatie wat leidt tot een additionele
kostenstijging van ~1% in vergelijking met het plan,

De mogelijke arbeidsovereenkomst voor 2019-20 wanneer die afgesloten wordt,


Initiatieven voor personeelsproductiviteit binnen de brievenpostactiviteiten die niet
kunnen worden ingevoerd in 2019,

De versnelling van de structurele maatregelen voor het aangepast
uitreikingsmodel is nodig en zal onze kostenbasis in 2019 negatief beïnvloeden
voor een bedrag van 10 tot 15 miljoen EUR.
De prijsstijging voor het binnenlandse post kleingebruikerspakket voor het jaar 2019 werd
goedgekeurd door de regulator. Vanaf 1 januari zullen we het nieuwe productaanbod D+3
kunnen invoeren. De gemiddelde prijsstijging voor binnenlandse post wordt geschat op
+4,6 % voor 2019.
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INTERIMDIVIDEND
bpost zal op 10 december 2018 een interim dividend uitkeren van 1,06 EUR bruto per
aandeel
Het dividendbeleid van bpost bestaat erin om minstens 85 % van de (BGAAP) nettowinst na
belastingen van bpost NV uit te keren in twee schijven; enerzijds wordt er in december een interim
dividend uitgekeerd op basis van de resultaten van de eerste tien maanden van het jaar en anderzijds
wordt er een einddividend uitgekeerd na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op
basis van de resultaten van de twee laatste maanden van het jaar.
Op 7 november 2018 bevestigde de Raad van Bestuur zijn verwachting om het dividend op minstens
hetzelfde niveau als vorig jaar te houden. Bijgevolg keurde de Raad van Bestuur vandaag de
uitbetaling goed van een interim dividend van 212,0 miljoen EUR, hetzij 1,06 EUR bruto per aandeel,
op basis van de nettowinst na belastingen van bpost NV voor de periode van 10 maanden van januari
tot oktober 2018.
Voor het uitkeren van het interim dividend stelde bpost Euroclear Belgium aan als betaalagent.
De
•
•
•

kalender voor de uitbetaling van het interim dividend ziet er als volgt uit:
Ex-dividenddatum: 6 december 2018
Registratiedatum: 7 december 2018
Datum van betaalbaarstelling: 10 december 2018

Op 3 december 2018 bevestigde de Raad van Bestuur ook zijn verwachting om het totale dividend
met betrekking tot het boekjaar 2018 op minstens hetzelfde niveau als 2017 te houden. De resultaten
van het jaar 2018 en het voorgestelde einddividend zullen op 19 maart 2019 na marktsluiting worden
meegedeeld. De beslissing over het bedrag van het einddividend zal op 8 mei 2019 ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de Aandeelhoudersvergadering.
De
•
•
•

kalender voor de uitbetaling van het einddividend ziet er als volgt uit:
Ex-dividenddatum: 13 mei 2019
Registratiedatum: 14 mei 2019
Datum van betaalbaarstelling: 15 mei 2019

Koen Van Gerven, CEO, verklaart: “De resultaten voor dit jaar liggen in lijn met onze verwachtingen
voor 2018 zoals werd vermeld op de Capital Markets Day in juni. De moeilijke postactiviteiten in België
worden gedeeltelijk gecompenseerd door de invoering van de nieuwe prijsformule, een sterke groei
van binnenlandse pakjes en overnames. Daardoor kunnen we zoals verwacht hetzelfde
interimdividend uitkeren als in 2017.
Ik geloof erin dat de voorstellen die werden voorgelegd aan de sociale partners gunstig zullen zijn om
de werkomstandigheden op het terrein in België te verbeteren. Ik wil nogmaals alle medewerkers van
bpost bedanken voor hun harde werk. We zijn nu volledig operationeel om onze klanten tevreden te
stellen tijdens de eindejaarsperiode. Volgend jaar verwachten we ook een moeilijke bedrijfsomgeving
totdat de invoering van een meer aangepast uitreikingsmodel een feit is, zoals werd aangekondigd in
juni.”
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Baudouin de Hepcée T. +32 2 276 22 28
Saskia Dheedene T. +32 2 276 76 43
Stéphanie Voisin T. +32 2 276 21 97
corporate.bpost.be/investors
investor.relations@bpost.be
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