Het aandeel en dividendvoorstel
Aandelen en beursnotering
Op 31 december 2013 had Ballast Nedam 10 miljoen aandelen geplaatst en
9.667.500 aandelen uitstaan. Op deze datum hadden we 332.500 (certificaten van)
ingekochte eigen aandelen. De ingekochte 332.500 (certificaten van) aandelen zijn
nodig om de verplichtingen af te dekken uit de lopende managementoptieregeling.
De Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam geeft certificaten
van aandelen uit en houdt de onderliggende aandelen. De certificaten zijn volledig en
onbeperkt royeerbaar. Per 31 december 2013 bedroeg het aantal uitgegeven certificaten
99,46 procent van het geplaatste kapitaal. De certificaten van aandelen Ballast Nedam
zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Sinds 2006 is Ballast Nedam opgenomen
in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. ABN AMRO Bank, ING Bank
en Kempen & Co treden op als liquidity providers voor het aandeel Ballast Nedam.
Koersontwikkeling
De slotkoers eind 2012 van het aandeel Ballast Nedam op NYSE Euronext was
9,82 euro. Het jaar 2013 werd afgesloten op een 7 procent hogere koers van
10,50 euro. De Amsterdam Small Cap Index (AScX), waarin het aandeel Ballast Nedam
is opgenomen, steeg in 2013 met 26 procent. De hoogste slotkoers van 13,60 euro
werd bereikt op 23 oktober 2013. De laagste slotkoers van 9,56 euro werd genoteerd
op 19 december 2013.
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Omzetvolume
De liquiditeit van het aandeel Ballast Nedam is in 2013 gedaald. Het gemiddelde
aantal verhandelde aandelen in 2013 bedroeg 3 878 per handelsdag. Dit is een daling
ten opzichte van 2012 toen dit gemiddelde op 5 770 lag.
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Eigen vermogen
Betaald dividend
Nettoresultaat

Het eigen vermogen per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg 9,65 euro.
Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gestegen van (4,24) euro
in 2012 tot (3,75) euro.
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Geen dividend
Het dividendbeleid is om 50% van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking
te stellen. Onderdeel van de overeenkomst met de banken is dat alleen dividend op
aandelen zal worden betaald indien de leverage ratio kleiner is dan 2.
Over 2013 is een stevig verlies gemaakt, is de solvabiliteit gedaald, is de verwachting
dat de moeilijke marktomstandigheden nog aanhouden, en is de leverage ratio groter
dan 2. De Raad van Bestuur heeft om deze redenen met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen besloten om in overeenstemming met het dividendbeleid het dividend
over 2013 te passeren.
Aandeelhouders met een belang van 5 procent of meer
Op 6 maart 2014 hadden de volgende organisaties bij de AFM (Autoriteit Financiële
Markten) gemeld dat ze belangen hadden van 5 procent of meer in (certificaten van)
aandelen Ballast Nedam (Wet op het financieel toezicht, hoofdstuk 5.3).
Verdeling Aandeelhouders

Hurks Groep B.V.
Navitas B.V.
Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V.
Menor Investments B.V.
Bibiana Beheer B.V.
Via Finis Invest B.V.
Overige aandeelhouders
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Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op 25 april 2014 is de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast
Nedam gepland in het hoofdkantoor van Ballast Nedam, Ringwade 71 in Nieuwegein.
De vergadering begint om 09.30 uur. Voor deze vergadering zal een Vergadering
van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam
worden gehouden. Als u geïnteresseerd bent, kunt u de agenda’s voor deze vergaderingen opvragen bij de vennootschap of downloaden van de website van Ballast Nedam.
Financiële agenda 2014
Publicatie jaarcijfers 2013				

vrijdag 7 maart 2014

Registratiedatum voor Algemene Vergadering
van Aandeelhouders 2014				

donderdag 17 april 2014

Eerste kwartaalbericht 2014				

vrijdag 25 april 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders		

vrijdag 25 april 2014

Presentatie halfjaarcijfers 2014			

vrijdag 11 juli 2014

Derde kwartaalbericht 2014				

vrijdag 24 oktober 2014

Investor Relations
Investor Relations van Ballast Nedam richt zich op de belangenbehartiging van de
aandeelhouders en op het blijvend interesseren van de financiële markt in Ballast Nedam.
Het beleid is erop gericht om de Investor Relations doelgroepen transparant en integer
te informeren over de Ballast Nedam strategie, het Ballast Nedam business model, het
onderscheidende vermogen en de financiële positie van het bedrijf. Dit doen wij door alle
relevante informatie beschikbaar te stellen middels het jaarverslag, presentatie jaarcijfers
en halfjaarcijfers, 1e en 3e kwartaalberichten, persberichten, presentaties aan (potentiële)
investeerders en analisten en via de website www.ballast-nedam.nl.
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