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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Wij wilden graag dat de onderneming geen dividend zou uitkeren over
boekjaar 2019, om met het oog op de onzekerheden als gevolg van Covid-19
de financiële flexibiliteit te waarborgen en de schuldpositie te verminderen.

ACHTERGROND
De Covid-19-pandemie levert ongekende bedreigingen op voor de
wereldeconomie. Veel ondernemingen hebben hun dividendvoorstel
ingetrokken of dividenduitkering uitgesteld om hun liquiditeit en kasreserves in
stand te houden met het oog op onzekere tijden. TKH stelde een dividend van
EUR 1,50 per aandeel voor. Met 42 miljoen uitstaande aandelen zou dit EUR 63
miljoen aan kasmiddelen vereisen. Dividenduitkeringen kunnen ook de
toekomstige toegang tot overheidssteun belemmeren.

ENGAGEMENTTHEMA
x Vermogensallocatie

ENGAGEMENTDOELEN
x Aankondiging door de onderneming dat het dividend voor boekjaar 2019

wordt geschrapt om de financiële flexibiliteit te waarborgen en zo beter
bestand te zijn tegen de onzekere economische situatie.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x TKH handhaafde het dividend als agendapunt voor de

aandeelhoudersvergadering in 2020. Uiteraard ondersteunt deze stap de
sterke (positieve) visie van het management op de (beperkte) impact van
Covid-19 op de activiteiten van de onderneming en de maatregelen die het
management kan nemen om die impact zo veel mogelijk te beperken.

x Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2020 stemde 98,77% van de
aandeelhouders voor uitkering van het oorspronkelijk voorgestelde
dividend van EUR 1,50 per aandeel.

VERVOLGSTAPPEN
x Wij hebben de engagement zonder succes afgesloten.
x Wij blijven volgen hoe TKH reageert op de gevolgen van de aanhoudende

economische onzekerheden voor de financiële positie van de onderneming
(in 2020).

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
TKH Group N.V. ontwikkelt en levert 
telecom- en industriële oplossingen 
en oplossingen voor gebouwen in 
Europa, Azië en Noord-Amerika. Het 
bedrijfsonderdeel Telecom Solutions 
ontwikkelt, produceert en levert 
systemen voor outdoor 
basisinfrastructuur en indoor 
thuisnetwerk-toepassingen. Het 
segment Building Solutions levert 
vision- en beveiligingssystemen, 
terwijl het onderdeel Industrial 
Solutions connectiviteitssystemen 
ontwikkelt, produceert en levert.

LAND
Nederland

SECTOR
Elektrische apparatuur

MARKTKAPITALISATIE
EUR 1,5 miljard

VRAAGSTUK
De door TKH voorgestelde 
dividenduitkering tegen de 
achtergrond van de economische 
onzekerheid als gevolg van Covid-
19.

MATERIALITEIT
Als de economische crisis aanhoudt, 
kan financiële flexibiliteit ervoor 
zorgen dat ondernemingen zich 
kunnen houden aan financiële 
convenanten. Een sterke balans kan 
ondernemingen ook in staat stellen 
hun concurrentiepositie te 
verstevigen terwijl concurrenten 
problemen ondervinden. 

RISICO
x Verminderde financiële 

flexibiliteit door uitkering van 
dividend.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: A, MSCI ESG

TKH Group
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