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 Verkort jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders

Dit hoofdstuk bevat een verkorte versie van de statutaire enkelvoudige 
jaarrekening en het jaarverslag van Telenet Group Holding NV (TGH).

De commissaris heeft een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd over 
de statutaire enkelvoudige jaarrekening van Telenet Group Holding voor 
het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Het tweede deel van 
het verslag van de commissaris bevat specifieke additionele paragrafen 
in overeenstemming met artikel 523 van het Wetboek van 
Vennootschappen (belangenconflicten gemeld door een lid van de raad 
van bestuur).

De integrale versie van de jaarrekening en het jaarverslag zullen 
neergelegd worden bij de Nationale Bank en zijn verder beschikbaar op 
de website van de vennootschap (http://investors.telenet.be).
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1. Verkorte niet-geconsolideerde 
balans

    Telenet Group Holding NV
    (statutaire jaarrekenig)

(€ in miljoen) Voor het jaar afgesloten op 31 december

2019 2018

Activa

Vaste activa:

Financiële vaste activa 5.121,1 5.172,7

Totaal vaste activa 5.121,1 5.172,7

Vlottende activa:

Vorderingen op ten hoogste een jaar 27,3 39,0

Geldbeleggingen 209,2 312,5

Liquide middelen 1,2 4,5

Overlopende rekeningen — 0,6

Totaal vlottende activa 237,7 356,6

Totaal activa 5.358,8 5.529,3

(€ in miljoen) Voor het jaar afgesloten op 31 december

2019 2018

Eigen vermogen en verplichtingen
Eigen vermogen:

Kapitaal 12,8 12,8

Uitgiftepremies 80,7 80,7

Reserves 277 380,3

Overgedragen winst 4.477,5 4.262,8

Totaal eigen vermogen 4.848 4.736,6

Verplichtingen:

Voorzieningen 9,5 24,0

Schulden op meer dan een jaar 151,2 174,0

Schulden op ten hoogste een jaar 350,1 594,7

Totaal verplichtingen 510,8 792,7

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 5.358,8 5.529,3
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2. Verkorte niet-geconsolideerde
    resultatenrekening
    Telenet Group Holding NV
    (statutaire jaarrekening)

(€ in miljoen) Voor het jaar afgesloten op 31 december

2019 2018

Bedrijfsopbrengsten 2,1 14,9

Bedrijfskosten 9,2 (12,7)

Bedrijfsresultaat 11,3 2,2

Financiële opbrengsten 474,8 33,5

Financiële kosten (27,3) (22,5)

Belasting op het resultaat — (0,1)

Te bestemmen winst/(verlies) van het boekjaar 458,8 13,1
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3. Staat van het kapitaal
    Telenet Group Holding NV
    (statutaire jaarrekening)

2019

(€ in miljoen) (aantal aandelen)

Geplaatst kapitaal
1 januari 2019 12,8 114.656.785

31 december 2019 12,8 114.656.785

Samenstelling van het kapitaal
Dispreferentiële aandelen — 94.843

Gouden aandelen — 30

Gewone aandelen zonder vermelding van nominale waarde 12,8 114.561.912
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4. Waarderingsregels

4.1 ALGEMENE 
WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels werden vastgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van hoofdstuk II van het Koninklijk Besluit van 30 januari 
2001 met betrekking tot de jaarrekening van ondernemingen. 

Elk bestandsdeel van de activa word afzonderlijk gewaardeerd. 
Afschrijvingen werden berekend op jaarlijkse basis tot en met 2001 

en op maandbasis vanaf 2002. In het algemeen wordt elk 
actiefbestandsdeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor 
dat bedrag getoond in de balans, min enige afschrijving of 
waardeverminderingen. De vorderingen worden, in principe, tegen 
nominale waarde getoond. 

4.2 BIJZONDERE 
WAARDERINGSREGELS

4.2.1 Kosten van oprichting en 
kapitaalverhoging

De geactiveerde uitgiftekosten met betrekking tot de Senior Notes 
worden gespreid over de looptijd van de lening en in resultaat genomen 
naar rato van het maandelijkse interestbedrag. Vanaf 2011 worden 
uitgiftekosten onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen. 

4.2.2 Financiële activa

Investeringen worden geboekt aan aanschaffingswaarde. Voor de 
deelnemingen en de aandelen die in de rubriek “Financiële vaste activa” 
zijn opgenomen wordt tot waardevermindering overgegaan in geval 
van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de 
toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap 
waarin de deelnemingen of de aandelen worden aangehouden.

4.2.3 Vorderingen op ten hoogste een jaar

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale 
waarde. Er wordt een gepaste waardevermindering toegepast indien 
de betaling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker is, of wanneer 
de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun 
boekwaarde.

Vorderingen in vreemde valuta worden omgerekend aan de officiële 
koers in voege op datum van de boeking van de factuur. Op het einde 
van het boekjaar worden ze omgerekend aan de officiële koers op 
balansdatum. 

4.2.4 Geldbeleggingen en liquide middelen

Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd aan nominale 
waarde. 

Effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Liquide 
middelen worden geboekt tegen hun nominale waarde. 

De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat 
geboekt. Er worden waardeverminderingen geboekt indien de 
realisatiewaarde op balansdatum lager is dan het voordien geboekte 
bedrag. 

4.2.5 Schulden op meer dan een jaar en op ten 
hoogste een jaar

De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale 
waarde. De handelsschulden in vreemde valuta worden omgerekend 
tegen de koers op de dag van de boeking van de inkomende factuur. 
Op het einde van het boekjaar worden ze herberekend aan de officiële 
koers op balansdatum. 

4.2.6 Over te dragen kosten met betrekking tot 
lange termijn financiering

De financieringskosten, met inbegrip van premies betaalbaar bij 
aanzuivering of vroegtijdige aflossing evenals rechtstreekse 
uitgiftekosten, worden onmiddellijk ten laste van het resultaat 
genomen. 
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4.2.7 Resultatenrekening

Kosten en opbrengsten worden toegerekend op de periode waarop ze 
betrekking hebben.
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5. Verkort jaarverslag over de
statutaire niet-geconsolideerde
jaarrekening van Telenet Group
Holding NV

5.1 BESPREKING VAN DE BALANS

5.1.1 Financiële vaste activa

De deelnemingen in verbonden ondernemingen bedroegen per 31 
december 2019 €5.120,0 miljoen (2018: €5.171,9 miljoen) en 
bestonden uit:

(€ in miljoen) Voor het jaar afgesloten op 31 december

2019 2018

Deelnemingen in verbonden ondernemingen

Telenet Vlaanderen NV 0,3 0,3

Telenet Group NV 5.116,6 5.116,6

De Vijver Media NV — 52,2

Idealabs Telenet Fund NV 0,6 0,6

Imec.istart Fund 0,6 0,3

Recneps NV 1,9 1,9

Telenet Retail BVBA — —

Deelnemingen in verbonden ondernemingen 5.120,0 5.171,9

Vorderingen op geassocieerde ondernemingen

Doccle Up NV 0,3 —

Doccle cvba 0,3 0,3

Idealabs Telenet Fund NV 0,5 0,5

Vorderingen op geassocieerde ondernemingen 1,1 0,8

Langlopende financiële vaste activa 5.121,1 5.172,7

5.1.2 Vorderingen op ten hoogste één jaar

In overeenstemming met advies 2012/3 van de CBN met betrekking tot 
de boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen erkende 
de Vennootschap per 31 december 2019 een voorziening ten belope 
van €9,5 miljoen (2018: €24,0 miljoen) voor het verwachte toekomstige 
prijsverschil op het moment dat de aandelenopties verwacht worden 
uitgeoefend te worden. Deze kost werd doorgerekend aan Telenet 
BVBA en Telenet Group NV, de entiteit waar de begunstigden 
tewerkgesteld zijn en waar alle personeelskosten worden geboekt. Per 

31 december 2019 bedroeg de uitstaande vordering op Telenet BVBA 
en Telenet Group NV respectievelijk €22,7 miljoen en €1,9 miljoen 
(2018: €38,4 miljoen en €0,5 miljoen). 

Bijkomend omvatten de overige vorderingen op ten hoogste één jaar 
per 31 december 2019 een vordering op Telenet International Finance 
S.à.r.l. ten bedrage van €2,5 miljoen.
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5.1.3 Overige investeringen, geldbeleggingen 
en liquide middelen

De investeringen, zoals gerapporteerd op jaareinde 2019, voor een 
bedrag van €209,2 miljoen, bestonden vooral uit eigen aandelen (2018: 
€312,5 miljoen). De eigen aandelen worden door de Vennootschap 
gehouden om haar verplichtingen onder de bestaande 
aandelenoptieplannen te dekken. Zolang deze aandelen worden 
aangehouden door de Vennootschap, zullen deze geen recht geven op 
de uitkering van dividenden. In 2019 heeft de Vennootschap 1.364.091 
eigen aandelen aangeboden naar aanleiding van de uitoefening van 
aandelenopties en de afwikkeling van  het Prestatieaandelenplan 2016  
(2018: 498.065 aandelen).

5.1.4 Kapitaal

Er kwamen geen mutaties voor in het kapitaal van het bedrijf tijdens 
het boekjaar 2019.

5.1.5 Uitgiftepremies

Tijdens het boekjaar 2019 is het bedrag aan uitgiftepremies niet 
gewijzigd. 

5.1.6 Reserves

De totale reserves op jaareinde 2019 bedroegen €277,0 miljoen (2018: 
€380,3 miljoen).

(€ in miljoen) 31 december 2019 31 december 2018

Reserves

Wettelijke reserve 64,8 64,8

Onbeschikbare reserves

     - voor eigen aandelen 209,2 312,5

Belastingvrije reserves 3,0 3,0

Reserves 277,0 380,3

Op 24 april 2019 en 4 december 2019 keurde de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders de nietigverklaring van 
respectievelijk 1.881.040 en 1.179.498 eigen aandelen goed, die eerder 
door de Vennootschap werden verworven onder het 
Aandeleninkoopprogramma 2018bis. Onder voornoemd 
Aandeleninkoopprogramma werden in 2019 2.332.478 aandelen 
teruggekocht voor een bedrag van €101,0 miljoen. Rekening houdend 
met de levering van 1.364.091 aandelen ingevolge de uitoefening van 
de aandelenopties was er een netto afname van de onbeschikbare 
reserves ten opzichte van vorig jaar.

De belastingvrije reserve van €3,0 miljoen heeft betrekking op de 
kapitaalvermindering van €3,25 zoals beslist door de algemene 
vergadering van aandeelhouders in april 2012 van toepassing op de 
648.584 eigen aandelen in handen van de Vennootschap op de 
betaaldatum, zijnde 31 augustus 2012. De €2,1 miljoen is niet uitbetaald 
maar werd terug aan het eigen vermogen van de Vennootschap 
toegewezen als belastingvrije reserve. De resterende €0,9 miljoen 
bestaat uit het recht op het 2012 dividend en kapitaalvermindering (van 
respectievelijk €3,25 en €1,0) verbonden aan de 220.352 eigen 
aandelen aangehouden door de Vennootschap om haar verplichtingen 
te dekken onder de bestaande aandelenoptieplannen van de 
Vennootschap werd ingetrokken in 2013. Als gevolg hiervan werd de 
andere onbeschikbare reserve van €0,9 miljoen geherklasseerd naar 
belastingvrije reserves.

5.1.7 Voorzieningen

In overeenstemming met advies 2012/3 van de CBN met betrekking tot 
de boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen boekte de 
Vennootschap per 31 december 2019 een voorziening ten belope van 
€9,5 miljoen (2018: €24,0 miljoen) voor het verwachte toekomstige 
prijsverschil op het moment dat de aandelenopties verwacht worden 
uitgeoefend te worden.

5.1.8 Schulden op meer dan één jaar

Per 31 december 2019 en 2018, bestonden de schulden op meer dan 
één jaar uit een lening van Telenet International Finance S.à r.l waarvan 
per 31 December 2019 €151,2 miljoen betaalbaar is op meer dan 1 jaar 
(2018: €174,0 miljoen) en €188,2 miljoen binnen het jaar (2018: €576,2 
miljoen). De afname van deze leningschuld ten opzichte van vorig jaar 
is hoofdzakelijk het gevolg van enerzijds additionele fondsen gebruikt 
om de tussentijdse dividenduitkering van €62,8 miljoen te financieren, 
en anderzijds de aflossing van de uitstaande leningschuld door middel 
van een dividendinkomen van Telenet Group NV van €474,6 miljoen.

5.1.9 Schulden op ten hoogste één jaar
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De schulden op ten hoogste één jaar bedroegen per 31 december 
2019€350,1 miljoen in vergelijking met €594,7 miljoen op jaareinde 
2018 en kunnen als volgt samengevat worden: 

(€ in miljoen) Voor het jaar afgesloten op 31 december

2019 2018

Schulden op ten hoogste één jaar

Handelsschulden 0,4 13,7

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5,8 3,6

Lening Telenet International Finance S.à r.l 188,2 576,2

Overige schulden 155,7 1,2

Schulden op ten hoogste één jaar 350,1 594,7

De handelsschulden bedroegen per 31 december 2018 €13,7 miljoen 
en bestonden voornamelijk uit een voorziening voor te ontvangen 
facturen ten aanzien van Telenet International Finance S.à.r.l. voor de 
doorrekening van vergoedingen betreffende leningfaciliteiten. Per 31 
december 2019 bedroegen de handelsschulden €0,4 miljoen en 
betroffen deze overige professionele vergoedingen.

De schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale 
lasten bedroegen per 31 december 2019 €5,8 miljoen (2018: €3,6 
miljoen) en bestonden in hoofdzaak uit sociale lasten gerelateerd aan 
de prestatieaandelen die betaalbaar zijn na definitieve verwerving van 
de onderliggende prestatieaandelen en die €4,8 miljoen bedroegen 
(2018: €2,6 miljoen).

De onderneming ontving een lening van Telenet International Finance 
S. à.r.l waarmee de buitengewone dividendbetaling en het Inkoop Eigen 
Aandelen programma werden gefinancierd en waarvan het korte 

termijn gedeelte per 31 december 2019 €188,2 miljoen bedraagt (2018: 
€576,2 miljoen). De afname van deze leningschuld ten opzichte van 
vorig jaar is hoofdzakelijk het gevolg van enerzijds additionele fondsen 
gebruikt om de tussentijdse dividenduitkering van €62,8 miljoen te 
financieren, en anderzijds de aflossing van de uitstaande leningschuld 
door middel van een dividendinkomen van Telenet Group NV van €474,6 
miljoen.

 De overige schulden ten belope van €155,7 miljoen per jaareinde 2019 
(2018: €1,2 miljoen) bestonden voornamelijk uit €144,4 miljoen aan 
gedeclareerde dividenden met betrekking tot 2019 en uit in het verleden 
toegekende dividenden en kapitaalverminderingen, dewelke op 31 
december 2019 nog niet werden opgevraagd. De andere overige 
schulden van €11,3 per 31 december 2019 waren gerelateerd aan 
toegerekende interesten op schulden ten aanzien van Telenet 
International Finance S.à.r.l.

5.2 BESPREKING VAN DE RESULTATENREKENING

De resultatenrekening toont een winst van €458,8 miljoen voor het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2019 (versus een winst van €13,1 
miljoen in 2018). De netto bedrijfswinst van het jaar bedroeg €11,3 
miljoen  (tegenover een winst van €2,2 miljoen in 2018). 

De bedrijfsopbrengsten bedroegen €2.1 miljoen voor het jaar afgesloten 
op 31 december 2019 (2018: €14.9 miljoen) en omvatten de 
doorrekening van kosten betreffende aandelenopties aan Telenet 
Group Holding NV en Telenet Group NV.

De bedrijfskosten namen af van een kost van €12,7 miljoen naar een 
netto opbrengst van €9,2 miljoen voor de 12 maanden eindigend op 

31 december 2019, voornamelijk toe te schrijven aan een terugname 
van de voorziening voor verwacht toekomstig prijsverschil op het 
moment dat de aandelenopties verwacht worden uitgeoefend te 
worden (€14,5 miljoen terugname van provisie in 2019 tegenover een 
€8,9 miljoen toevoeging van provisie in 2018). Conform de 
onderliggende boekhoudprincipes worden zowel de toevoegingen als 
terugnames van dergelijke provisies opgenomen onder de 
bedrijfskosten.

De financiële opbrengsten bedroegen €474,8 miljoen voor het jaar 
afgesloten op 31 december 2019 (2018: €33,5 miljoen) en kunnen als 
volgt gedetailleerd worden:

(€ in miljoen) Voor het jaar afgesloten op 31 december

2019 2018

Financiële opbrengsten

Financiële opbrengsten uit financiële vaste activa 474,6 —

Financiële opbrengsten uit vlottende activa — 5,4

Terugneming waardevermindering De Vijver Media NV 0,2 28,1

Financiële opbrengsten 474,8 33,5

De financiële opbrengsten uit financiële vaste activa per 31 december 
2019 bestonden uit een tussentijds dividend uitgekeerd door Telenet 

Group NV, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 
December 2019.
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De financiële opbrengsten uit vlottende activa in 2018 bestonden uit 
de rente op de intercompany-lening aan Finance Centre Telenet.

Gebaseerd op de verbeterde winstgevendheid van De Vijver Media in 
de loop van 2018, evenals de bijgewerkte en verbeterde projecties 
opgenomen in het geactualiseerde businessplan, concludeerde de 
Vennootschap dat er een aanwijzing was dat de bijzondere 
waardevermindering van deze investering mogelijk niet langer bestond 
of was afgenomen. Dienovereenkomstig werd de realiseerbare waarde 
van deze volgens de 'equity'-methode verwerkte investering in De Vijver 
Media per 31 december 2018 opnieuw geëvalueerd op €52,2 miljoen 
vergeleken met een boekwaarde van €24,2 miljoen, resulterend in een 
terugname van de voorheen opgenomen bijzondere 

waardevermindering ten belope van €28,1 miljoen. Op 7 maart 2018 
ging Telenet een overeenkomst aan met de overige aandeelhouders van 
De Vijver Media NV om hun resterende 50% aandeelhouderschap te 
verkopen aan Telenet. Ingevolge deze overeenkomst werd Telenet vanaf 
3 juni 2019 de enige aandeelhouder van De Vijver Media NV. In het 
kader van deze overeenkomst verkocht Telenet Group Holding NV haar 
50% aandeelhouderschap in De Vijver Media NV aan Telenet Group 
NV. 

De financiële kosten bedroegen €27,3 miljoen voor het jaar afgesloten 
op 31 december 2019 ten opzichte van €22,5 miljoen in 2018  en 
bestonden vooral uit:

(€ in miljoen) Voor het jaar afgesloten op 31 december

2019 2018

Financiële kosten

Kosten van schulden

   - Bank — 0,5

   - Telenet International Finance S.à r.l. 13,9 3,3

Verlies op verkoop eigen aandelen 13,4 5,7

Afschrijving van financieringskosten — 12,9

Andere financiële schulden — 0,1

Financiële kosten 27,3 22,5

De uitoefening van aandelenopties tijdens 2019 resulteerde in de 
levering van1,255,465 eigen aandelen door de Vennootschap aan de 
aandelenoptiehouders. Met betrekking tot het Prestatieaandelen-
optieplan 2016 en de aanwervingsbonus gesetteld met eigen aandelen, 
heeft de Vennootschap in 2019 in totaal ook nog 108,626 aandelen 
aan de betrokken begunstigden geleverd. De ontvangsten met 
betrekking tot de uitoefening van de aandelenopties beliep €49.6 
miljoen. Gezien de kost van de geleverde eigen aandelen €63.0 miljoen 
bedroeg, heeft de Vennootschap een verlies op de verkoop van eigen 
aandelen gerealiseerd van €13.4 milljoen per 31 december 2019 (2018: 
€5.7 miljoen).

Per 31 december 2018 bedroeg de afschrijving van financieringskosten 
€12,9 miljoen. Deze waren gerelateerd aan de succesvolle uitgifte en 
prijszetting in augustus 2018 van een bijkomende termijnlening van 
$475.0 million ("Facility AN2") en een bijkomende termijnlening van 
$205.0 million ("Facility AO2). Conform de onderliggende 
boekhoudprincipes worden de financieringskosten gerelateerd aan de 
uitgifte van leningen onmiddellijk als financiële kosten erkend op het 
moment van de transactie. In 2019 hebben er zich geen gelijkaardige 
herfinancieringen voorgedaan waarvoor kosten dienden erkend te 
worden door de Vennootschap.

De Vennootschap stelt de Algemene Vergadering voor om:

• de overgedragen winst van vorig boekjaar ten belope van 
€4.262,7 miljoen toe te voegen aan de te bestemmen winst 
van huidig boekjaar, resulterend in een te bestemmen winst 
van €4.721,5 miljoen per 31 december 2019;

• een bedrag van €38,0 miljoen toe te voegen aan de 
onbeschikbare reserves voor eigen aandelen;

• een bedrag van €206,0 miljoen uit te keren aan de 
aandeelhouders als vergoeding van het kapitaal.

Aldus bedraagt de overgedragen winst per 31 december 2019 €4.477,5 
miljoen.

5.3 WERKZAAMHEDEN OMTRENT 
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de 
raad van bestuur.

5.4 VOORNAAMSTE RISICO'S EN 
ONZEKERHEDEN

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de 
raad van bestuur.

5.5 INFORMATIE OVER BELANGRIJKE 
GEBEURTENISSEN NA 
BALANSDATUM

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de 
raad van bestuur.

5.6 CONTINUÏTEIT VAN DE 
ONDERNEMING

De continuïteit van de Vennootschap is volledig afhankelijk van de 
Telenet groep.
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De Telenet Groep heeft nog steeds substantieel (geconsolideerd) 
overgedragen verliezen staan op zijn (geconsolideerde) balans, maar 
slaagde erin solide Adjusted EBITDA marges en stijgende kasstromen 
uit zijn bedrijfsactiviteiten te realiseren. Dit is volledig in 
overeenstemming met het businessplan van de Vennootschap op lange 
termijn, dat voorziet in een continue ontwikkeling van de winstgevende 
activiteiten die op termijn deze overgedragen verliezen zullen 
absorberen. Door het relatief stabiel blijvend aantal klanten in 
residentiële producten, waaronder telefonie, internet en digitale 
televisie, en een verdere focus op kostencontrole en procesoptimalisaties 
slaagde de Vennootschap er dit jaar opnieuw in om zijn operationeel 
resultaat sterk te laten groeien. 

Op 31 december 2019 bedroeg de totale schuld (inclusief toe te rekenen 
rente) €5.733,0 miljoen, waarvan een hoofdsom van €1.490,6 miljoen 
verband houdt met de Senior Secured Fixed Rate Notes die in maart 
2028 vervallen en een hoofdsom van €3.153,8 miljoen verschuldigd is 
onder onze Amended Senior Credit Facility 2018 met looptijden van 
augustus 2026 tot en met december 2027. Op 31 december 2019 
omvatte de totale schuld van Telenet ook een bedrag van €358,0 miljoen 
aan kortlopende schuld in verband met ons 
leverancierskredietprogramma (inclusief toe te rekenen rente) en €4,5 
miljoen voor het uitstaande deel van het mobiele 2G- en 3G-spectrum. 
De rest vertegenwoordigt voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van 
financiële leases in verband met de overname van Interkabel en leasing 
verplichtingen ingevolge de toepassing van IFRS 16.

Rekening houdend met de groeiende positieve Adjusted EBITDA-
resultaten van het huidige jaar, verwacht de raad van bestuur dat de 
groep in staat is om voldoende financiële middelen te genereren om 
zijn activiteiten verder uit te bouwen en tegelijk aan zijn verplichtingen 
te voldoen. De raad van bestuur is aldus van mening dat de huidige 
waarderingsregels, zoals toegevoegd bij de jaarrekening en waarbij 
uitgegaan wordt van de continuïteit van de onderneming, correct en 
verantwoord zijn in de huidige omstandigheden.

5.7 BELANGENCONFLICTEN VAN 
BESTUURDERS

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de 
raad van bestuur.

5.8 BIJKANTOREN VAN DE 
VENNOOTSCHAP

Telenet Group Holding NV heeft geen bijkantoren.

5.9 UITZONDERLIJKE 
WERKZAAMHEDEN VAN DE 
COMMISSARIS

We verwijzen hiervoor naar de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening van de raad van bestuur.

5.10 HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN IN HET KADER 
VAN INDEKKING TEGEN RENTE- 

EN WISSELSKOERSRISICO'S BIJ 
TELENET

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de 
raad van bestuur.

5.11 KWIJTING AAN DE 
BESTUURDERS EN AAN DE 
COMMISSARIS

Ingevolge de wet en de statuten, zullen de aandeelhouders op de 
algemene vergadering van aandeelhouders op 29 april 2020 verzocht 
worden aan de bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen voor 
het in het boekjaar 2019 door hen uitgeoefend mandaat.

5.12 INFORMATIEVERPLICHTINGEN 
CONFORM ARTIKEL 34 VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 
NOVEMBER 2007 EN DE WET 
VAN 6 APRIL 2010

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de raad 
van bestuur.

Dit verslag zal worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen terzake en ligt ter inzage op de zetel van de Vennootschap.

5.13 Niet-financiële informatie

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de 
raad van bestuur.

Brussel, 24 maart 2020

Voor de raad van bestuur,

John Porter Bert De Graeve

Chief Executive Officer Chairman
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