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Persbericht 
7 april 2022 

 

PB Holding meldt Resultaat en Dividend Bovemij 2021 
 

PB Holding NV (voorheen Stern Groep NV), houder van een belang van 5,06% in certificaten 

van aandelen in Bovemij NV (Bovemij), maakt bekend dat Bovemij over het boekjaar 2021 een 

netto resultaat na belastingen heeft gerealiseerd van € 46,6 miljoen (2020: € 48,8 miljoen).  

Over het boekjaar wordt door Bovemij voorgesteld een dividend per (certificaat van) aandeel 

uit te keren van € 1,37. 

 

Nabeurs 6 april 2022 heeft Bovemij door middel van een persbericht de resultaten over 2021 bekend 

gemaakt. Het netto resultaat na belastingen is met € 46,6 miljoen iets lager uitgekomen dan het 

resultaat na belastingen dat gerealiseerd is over 2020 (2020: € 48,8 miljoen). Aan de 

aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld, conform het bij Bovemij vastgestelde dividendbeleid, 

30% van het gerealiseerde resultaat na belastingen uit te keren als dividend. Dit vertaalt zich in een 

dividend van € 1,37 per certificaat van aandeel. PB Holding NV houdt 515.000 certificaten van 

aandelen zodat PB Holding in mei 2022, gebruikmakend van de deelnemingsvrijstelling, een dividend 

tegemoet kan zien van in totaal € 705.550. 

 

De door PwC uitgevoerde waardering van de certificaten heeft geleid tot een richtprijs van € 36,80 per 

certificaat van aandeel. Deze richtprijs per 1 maart 2022 is iets lager dan de richtprijs die vorig jaar is 

afgegeven (€ 37,60). Het jaarverslag van Bovemij is beschikbaar op de website van PB Holding NV.  

 

Bovemij heeft daarnaast bekend gemaakt dat een inkoopprogramma voor certificaten van aandelen 

Bovemij wordt opgetuigd van maximaal € 25 miljoen op basis van de richtprijs van € 36,80 per 

certificaat van aandeel. Dit inkoopprogramma moet nog worden goedgekeurd op de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van Bovemij NV die gehouden zal worden op 22 april 2022 en zal 

nader worden toegelicht in informatiesessies en in een formeel biedingsbericht.  

 

 

 
 

 
  
 


