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Say.Do.
Barco streeft ernaar om zijn passie voor innovatie te combineren met een sterke focus op uitvoering en een duidelijk
commitment voor resultaatgerichte oplossingen. Dat is het
nieuwe DNA dat we nu vorm geven.
Om onze ambitie waar te maken, willen we een ‘say.do’mentaliteit inbouwen in onze bedrijfscultuur: we motiveren
onze mensen om te ‘doen wat ze zeggen’ en te ‘zeggen
wat ze doen’.
Onze continue focus op transparantie, probleemoplossend
werken en uitvoering moeten centraal staan in de manier
waarop we samenwerken en waarop we groeien als bedrijf.
Zo krijgt het Barco DNA de kracht om innovatieve ideeën
te vertalen naar briljante resultaten. Voor elke Barcostakeholder.
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Brief
van de CEO
Beste klanten, businesspartners, medewerkers
en aandeelhouders,

In 2017 introduceerden we een vernieuwde strategie en zijn
we gestart met de uitvoering ervan. Een van de pijlers is
een doorgedreven focus op performantie. Waarom onze
strategie nood had aan een opfrissing? De noden van de
markt en van onze klanten veranderen razendsnel. De nieuwe
strategie zal ons helpen om op koers te blijven. Terwijl we
stap voor stap onze nieuwe strategie omarmden, mochten we consistente resultaten optekenen: de EBITDA steeg
met 20% en de EBITDA-marge klom met 1.9 procentpunten,
terwijl de organische omzet vlak bleef. Tegelijkertijd lanceerden we een aantal veelbelovende nieuwe oplossingen in
onze kernmarkten.
In deze brief deel ik met plezier een aantal hoogtepunten met
u. Voor meer details verwijs ik naar de rest van het rapport.

Brief van de CEO
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2017: onze mogelijkheden uitbouwen
Sterker wereldwijd leiderschapsteam
In 2017 hebben we ons leiderschapsteam verder versterkt. We
verwelkomden een aantal nieuwe, ervaren leden die het team
een nog internationalere, meer gediversifieerde dimensie
geven. Door de inzichten van de nieuwe leden te combineren
met het sterke potentieel en de competenties die al aanwezig
waren binnen Barco, creëren we een nieuwe dynamiek. Die
zal onze business een flinke duw in de rug geven.

Van entitlement naar empowerment
Om een duidelijk beeld te krijgen van onze identiteit, van
onze marktpositie en van de de strategische initiatieven
die we moeten nemen, hebben we in 2017 een actieve
dialoog opgestart rond Barco’s entitlement. Het resultaat
is een nieuwe ambitieverklaring – ‘enabling bright outcomes’
of ‘briljante resultaten leveren’ – en een vernieuwde strategie.

Ons versterkte leiderschapsteam
creëert de dynamiek die we nodig
hebben om onze business een duw in
de rug te geven.

Onze focus op uitvoering aanzwengelen: ‘Say. Do.’
Een van de belangrijkste pijlers van onze hernieuwde strategie is een focus op performantie. Naarmate 2017 vorderde,
zagen we de eerste positieve resultaten van dit streven: Barco
wordt een efficiëntere, strakkere, flexibelere onderneming.

Dat helpt ons om competitief te blijven in en een voorsprong
te houden in onze snel veranderende markten. Tegelijk zorgt
het voor een gezond rendement voor onze aandeelhouders.
Om ervoor te zorgen dat we onze doelstellingen bereiken,
streven we er permanent naar om onze say.do ambitie kracht
bij te zetten. Of in andere woorden: Powerpoints moeten
omgezet worden in proofpoints.

2017: resultaten voor onze stakeholders
Marges verbeteren, solide cashpositie
Onze focus op performantie had een meetbare impact op
onze financiële resultaten: de EBITDA klom met meer dan
20%. Dat is een solide eerste stap richting aanhoudende
winstgevende groei. We engageren ons ertoe om onze marges
jaar na jaar te verbeteren, terwijl we de afhankelijkheid van
winstgroei op omzetgroei willen verminderen. Naast het
verbeteren van onze winstgevendheid, behaalden we in 2017
ook solide vrije cashflowresultaten.
Om die resultaten te bereiken, moesten we echter keuzes
maken. Zo verkochten we onze Lighting-activiteiten en
hebben we een aantal investeringen in niet prioritaire
business-op-portuniteiten vervangen door meer strategische
investeringen. Dat zijn niet noodzakelijk gemakkelijke
beslissingen. Maar het was een must om een gezonde basis
te creëren voor continue groei.
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2018: onze strategie uitvoeren
Innoveren? Absoluut
We bewaakten ook in 2017 onze passie voor innovatie die zo
typerend is voor Barco. Het voorbije jaar introduceerden we
een aantal boeiende nieuwe producten, allemaal ontwikkeld
met datzelfde doel voor ogen: briljante resultaten te leveren. Onze Entertainment-divisie, bijvoorbeeld, lanceerde de
"unbelievable" UDX-projector en breidde de F-reeks uit met
nieuwe projectoren. Bij Enterprise hebben we onze populaire
ClickShare-reeks verbreed en introduceerden we UniSeeTM;
een lcd-videowall van de nieuwste generatie die grensverleggend is op heel wat vlakken. Het Healthcare-team, tot
slot, lanceerde een aantal nieuwe productiviteitstools voor
radiologen en werkt aan de volgende generatie van onze
Nexxis-oplossing voor operatiekwartieren.

Nieuwe samenwerkingsmodellen
Innoveren bij Barco meer dan ooit nieuwe business- en
samenwerkingsmodellen verkennen. We slaan de handen
in elkaar met experts, academische instellingen, onderzoekscentra en andere partners uit ons ecosysteem om de markt
beter te begrijpen en samen oplossingen te ontwikkelen.
Daarnaast communiceren we steeds vaker met klanten om
hun noden te leren kennen en halen we de banden met onze
businesspartners strakker aan.

Stevige fundamenten
We zijn 2018 ingestapt met vertrouwen. We hebben het voorbije jaar een aantal belangrijke stappen vooruitgezet om Barco
sterker te voorzien van de juiste middelen om extra waarde te
creëren voor zijn klanten, aandeelhouders en medewerkers.
Al onze divisies zetten de toon in hun sector, waar ze missie-kritische oplossingen leveren. De strategie-update die
we in 2017 bekendmaakten, zal ons helpen om te groeien
in de huidige, snel veranderende markten.

De strategie-update die we in 2017
bekendmaakten, zal ons helpen
om te groeien in de huidige, snel
veranderende markten.

Innovatie combineren met performance
Als technologieleider willen we onze focus op innovatie
behouden. Daarom herinvesteren we meer dan 10% van
onze omzet in R&D. Zoals ik eerder aangehaald, zullen we
ook innoveren op het vlak van business- en samenwerkingsmodellen. In elke markt waarin we actief zijn, blijven we
de Gouden Standaard heruitvinden. Onze klanten hebben
hoge verwachtingen van ons merk en die willen we blijven
inlossen. In parallel willen we onze focus op uitvoering versterken door value engineering, commerciële excellentie en
investeringen in lokale capaciteiten in opkomende markten.

Brief van de CEO
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Bedankt!
Superieure resultaten voor onze klanten
Tot slot willen we onze mogelijkheden ook aanscherpen
om onze klanten premium resultaten aan te bieden, door
hardware, software en diensten te bundelen. In elke Barcobusiness proberen we de noden van de klant te begrijpen
en nieuwe businessmodellen te verkennen. Op die manier
zien we waar we meer waarde kunnen bieden en capteren,
doorheen de volledige levenscyclus van onze oplossingen.
De New Cinema Joint Venture die we eind 2017 aankondigden, zal belangrijk worden in deze oefening. Dankzij de
samenwerking zullen we bioscoopuitbaters betere hardware,
software en diensten kunnen aanbieden.

Laat me tot slot nog even onderlijnen dat het voor mij een
hele eer is om deze onderneming, met zo’n rijke geschiedenis en zo’n veelbelovende toekomst, te mogen leiden. We
hebben in 2017 mooie stappen vooruitgezet op heel wat
vlakken. Dat zou niet zijn gelukt zonder de voortdurende
toewijding en het creatieve engagement van alle Barco-medewerkers over de hele wereld. Het is dan ook fijn om te zien
hoe de Raad van Bestuur, onze klanten en onze aandeelhouders onze nieuwe strategie omarmen.

We zullen onze passie voor innovatie
combineren met een focus op
performantie en een streven naar
superieure resultaten voor onze klanten.

Jan De Witte
CEO

Duurzame impact: we care!
Barco is ervan overtuigd dat duurzame business de enige
weg vooruit is, omdat duurzaamheid waarde biedt aan
elke mogelijke stakeholder. Om die reden zijn we gestart
om duurzaamheid in te bedden in onze bedrijfsstrategie.
Duurzaamheid is uiteraard een reis van permanent leren en
verbeteren. Maar 2017 was een echt scharnierjaar. We hebben concrete vooruitgang geboekt in onze projecten rond
Barco’s ecologische voetafdruk. Daarnaast legden we stevige
fundamenten om waardevolle objectieven te bereiken voor
onze planeet, mensen en gemeenschappen.

Van harte bedankt, iedereen, voor uw commitment en steun.
Ik kijk ernaar uit om "bright outcomes" te leveren voor het
hele Barco-ecosysteem, samen met u allemaal.
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Ebitda

Winst per aandeel

(in miljoen euro) *
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3.590

Efficiëntie van Barco-activiteiten
(tCO2e /mio €)
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Ecologische voetafdruk
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Medewerkers
Aantal voltijdse equivalenten (FTEs)
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Financiële kerngetallen
IN MILJOEN EURO

2017

2016

2015

Winst-en-verliesrekening
Bestellingen
Orderboek
Omzet

1.105,2

1.081,2

318,8

320,8

1.043,7
333,2

1.084,7

1.102,3

1.028,9

Brutoresultaat

404,2

378,8

337,8

Marge brutoresultaat

37,3%

34,4%

32,8%

EBITDA

107,1

88,0

74,1

EBITDA-marge

9,9%

8,0%

7,2%

Adjusted EBIT

73,2

36,6

1,7

Adjusted EBIT-marge

6,8%

3,3%

0,2%

Nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouder van de moedermaatschappij

24,8

11,0

17,5

Marge nettoresultaat

2,3%

1,0%

1,7%

Resultaat per aandeel (in euro)

2,01

0,91

1,45

Balans en kasstroomoverzicht
Eigen vermogen
Balanstotaal

593,5

615,5

611,7

1.065,0

1.159,2

1.140,3

Vrije kasstroom

40,0

57,4

110,3

Netto liquide middelen / (financiële verplichtingen)

210,7

286,6

265,1

Tewerkgesteld kapitaal

202,4

203,6

220,6

Nettowerkkapitaal

-41,6

-56,4

-21,0

IN DUIZENDEN EURO

2017

2016

2015

Ratio's
DSO

55

55

58

Voorraadrotatie

3,6

3,6

3,6

DPO
ROCE (a)

58

63

69

19%

15%

11%

(a) ROCE, zonder de impact van de afschrijving van geactiveerde kosten voor productontwikkeling
(b) Brutodividend / slotkoers op het einde van het jaar		
(c) Toename of afname aandelenkoers + uitbetaald brutodividend, gedeeld door de slotkoers van het vorige jaar
(d) Brutodividend * aantal aandelen op 31 december / nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouder van de moedermaatschappij
(e) Aandelenkoers op 31 december / nettoresultaat per aandeel

Kerncijfers
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2017

2016
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2015

Informatie over het aandeel
Brutodividend

2,10

1,90

1,75

Brutodividendrendement (a)

2,4%

2,4%

2,8%

Jaarlijks rendement (b)
Pay-out ratio (c)

13,9%

33,0%

8,5%

110,7%

225,1%

130,9%

44,4

88,0

42,5

Koers-winstratio (d)

Aandelenkoers (in euro)
Gemiddelde slotkoers

86,90

65,90

58,37

Slotkoers op 31 december

89,25

80,04

61,60
22.189

Gemiddeld dagelijks handelsvolume

16.862

21.921

Beurskapitalisatie op 31 december (in miljoen euro)

1.166,0

1.045,1

801,6

Aantal aandelen (in duizenden)

13.064

13.057

13.016

Extra-financiële kerngetallen
IN MILJOEN EURO

2017

2016

2015

2014

Planet *
Ecologische voetafdruk efficiëntie Barco activiteiten**

67,7

75,4

Ecologische voetafdruk efficiëntie Barco-producten***

726,5

727,1

94,4

3.524

3.361

3.245

People
Medewerkers (FTE's) op 31 december

3.590

Medewerkersbetrokkenheid (NPS-score medewerkers)
Diversiteit: gendergelijkheid (% vrouwen)
Gemiddelde aantal uren opleiding & ontwikkeling / medewerker

17
28,4%

28,2%

28%

28,8%

14,7

17,2

20,7

19,5

100% kern

100% kern

100% kern

100% kern

Communities
Klantenloyaliteitsindex
Leveranciers: compliance met RBA (EICC)-gedragscode
Gemeenschapsinvestering (financiële steun aan gemeenschapsprojecten) in EUR
Gemeenschapsbetrokkenheid (#medewerkers)

* De rapporteringsperiode voor broeikasgasemissies in dit rapport in 2016
** Scope 1, 2 en 3 emissies (uitgez. eindgebruikersemissies)
** Scope 3 emissies (uitgez. eindgebruikersemissies)

83
125.000
+600

87
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Ons bedrijf
Bedrijfsprofiel

Onze technologie
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Bedrijfsprofiel
Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd "bright outcomes" levert. We bieden
zoveel meer dan beeld alleen: door onze visuele, audio- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken, inzichten delen en hun publiek
fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: enterprise (van vergaderzalen
en controlekamers tot kantoorruimtes), healthcare (van de radiologieafdeling tot
het operatiekwartier) en entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen
en attracties).

Omzet per divisie

Geografische opsplitsing van de omzet

2017

2017

Entertainment 49%
Enterprise 28%
Healthcare 22%

Amerika 36%
EMEA** 32%
Asia-Pacific 32%

Aantal medewerkers*
2015

Geografische opsplitsing van medewerkers
3.361

Amerika

2016

3.524

EMEA**

51%

2017

3.590

Asia-Pacific

34%

* Aantal voltijdse equivalenten (FTEs) op 31/12/2017
exclusief tijdelijke werkkrachten

** EMEA: Europa, Midden-Oosten en Afrika

15%

Ons bedrijf
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Geografische aanwezigheid
Sites

Amerika
• Brazilië
• Canada
• Colombia
• Mexico
• Verenigde Staten
Asia-Pacific
• Australië
• China
• Hongkong
• India
• Japan
• Maleisië
• Singapore
• Zuid-Korea
• Taiwan

R&D- en/of productievestigingen

Europa & het Midden-Oosten
• België
• Frankrijk
• Duitsland
• Italië
• Nederland
• Noorwegen
• Polen
• Rusland
• Saudi-Arabië
• Spanje
• Zweden
• Turkije
• Verenigde Arabische Emiraten
• Verenigd Koninkrijk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgium
Canada (X2O)
China
Duitsland
India
Italië
Zuid-Korea (Advan)
Noorwegen
Taiwan (Awind)
Verenigde Staten
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Onze technologie
Al meer dan 85 jaar zijn technologische innovatie en flexibiliteit de
motoren achter de groei van Barco. Ontwikkelingen volgen elkaar
vandaag echter razendsnel op en de lat ligt alsmaar hoger. Innovatie is
daarom nu misschien nog belangrijker dan in de beginjaren van Barco.
Daarom zetten we zwaar in op R&D, voortbouwend op onze jarenlange
ervaring op het gebied van imaging. Zo blijven we innoveren, om onze
marktpositie veilig te stellen.

Displaytechnologie
Wij voldoen aan de hoogste vereisten voor visualisatieprojecten en bieden een breed gamma displaytoepassingen
aan voor verschillende markten – van medische displays met
een hoge resolutie en rear-projection videowanden tot tiled
lcd- en led-toepassingen.

Connectivityplatformen
We leveren een suite van softwaregebaseerde systemen,
waaronder networking en toepassingen in de cloud. Het
resultaat? Allround connectiviteit, voor een ononderbroken,
gedeelde en mobiele toegang tot data, om het even waar
en wanneer.

Projectietechnologie
Barco levert 1-chip of 3-chip DLP®-technologie, met helderheidsniveaus tot 60.000 lumen, in 2D en 3D. Onze high-end
en middensegmentprojectoren kunnen worden ingezet in
vergaderzalen en digitale bioscopen, bij postproductie, voor
virtual reality- en simulatietoepassingen en tijdens allerlei
events.

Image processing
Onze portefeuille omvat ook een brede waaier tools voor
beeldverwerking, mediaservers en controllers. Format converters, matrix- en presentatieswitchers, enz. garanderen een
perfecte weergave en beheer van beelden.

Ons bedrijf

Displaytechnologie

Barco jaarverslag 2017

Projectietechnologie

Image
processing

Connectivityplatformen
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Onze activiteiten
Entertainment

Enterprise

Healthcare
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Entertainment
Creating moments,
enriching lives

Resultaten

10 YEARS

60.000
Onze 4K UDX-laserfosforprojector
– een prijzenkanon! – voor grote ruimtes draait 60.000 uur lang. Zo kunnen
verhuurbedrijven en AV-integratoren
fantastische ervaringen aanbieden en
tegelijk tijd en geld besparen.

10 YEARS

10

F-series

10 jaar ondersteuning: dat garandeert
het SmartCare-waarborgprogramma
de eigenaars van onze smart- lasercinemaprojectoren. M.a.w.: Smart Care
ontzorgt de bioscoopeigenaars, tegen
een lage TCO.

In 2017 breidden we onze F-reeks van
4K laserfosforprojectoren uit met de
robuuste F70- en de stille F80-projectoren. Beheerders van vaste installaties
vinden nu de juiste projector voor elke
nood.

Onze activiteiten
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Cinema 63%
Venues & Hospitality 37%

2017

2016

Distributie bij benadering gebaseerd
op omzet 2017

A/21

Of het nu in een bioscoopzaal, een concertgebouw,
een museum of een attractiepark is, op een muziekfestival, in een winkelcentrum of in de reclamewereld, de entertainmentoplossingen van Barco
zijn ontwikkeld om overal de aandacht te trekken
en voor onvergetelijke momenten te zorgen. Door
onze klanten steeds betere projectoren, led-displays
en oplossingen voor beeldverwerking aan te
bieden, helpen we hen om niet zomaar een publiek
maar een echte fanbase op te bouwen. Onze
toenemende focus op convenience en diensten
helpt hen om die schare fans ook te behouden en
hun business te doen groeien.

Highlights

100

300

4K

In 2017 haalden we de kaap van 100
all-laser multiplexen wereldwijd. Door
volledig voor laserprojectie te gaan –
i.e. flagship- en laserfosforprojectoren
te combineren – besparen bioscoopuitbaters geld, terwijl hun operationele
efficiëntie stijgt.

Vandaag zorgen onze flagship laserprojectoren voor vlijmscherpe beelden
op meer dan 300 schermen. Dat maakt
van de Barco flagship laser de populairste oplossing voor premiumsystemen
wereldwijd.

In 2017 verwelkomde onze toonaangevende Event Master™-series weer een
aantal nieuwkomers. De reeks omvat
de ruimste, meest flexibele 4K60p
oplossingen voor schermbeheer die
vandaag beschikbaar zijn op de markt.
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Hard werken om onze
voorsprong te behouden

Wim Buyens stond negen jaar aan het hoofd van onze Entertainment-divisie. Op 1 januari 2018 gaf hij de fakkel door
aan Nicolas Vanden Abeele en werd hij CEO van onze New
Cinema Joint Venture. Hoe was zijn laatste jaar aan boord
van Barco Entertainment?
2017 was een moeilijk jaar voor cinema wereldwijd. Voelde
Barco de hete adem van trends zoals video on demand?
Onze business in de VS ondervond inderdaad nadeel van de
zwakke box office resultaten, die vooral een gevolg waren van
het middelmatige filmaanbod. De omzet in Europa, daarentegen, bleef stabiel, we groeiden met 17% in China en ook in
India en Latijns-Amerika ging onze omzet in stijgende lijn. In
het Midden-Oosten deden vooral onze flagship laserprojectoren het goed. Meer dan 50% van de digitale cinemaprojectoren
ter wereld is nog steeds een Barco-projector. Wij blijven dus
de marktleider.
Laserprojectie is het nieuwe normaal geworden in
bioscopen. Geldt dat voor zowel flagship laser als voor
laserfosforprojectoren?
Barco heeft nu 16 lasercinemaprojectoren, allemaal
DCI-compliant. Elke projector heeft zijn eigen voordelen op
het vlak van beeldkwaliteit en TCO. Dat is uniek en dat is
waarom zoveel bioscopen voor all-Barco laser kiezen.
Onze smart-laserreeks is ideaal voor hun kleinere zalen. De
flagship laserprojectoren komen in de premiumzalen, waar

De combinatie van grensverleggende
hardware en software is onze troef in
de Venues & Hospitality-markt.
Wim Buyens
CEO van de New Cinema Joint Venture
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ze voor een buitengewone filmervaring zorgen. Welk model
ze ook kiezen, ze krijgen in elke zaal een projector die hen
bevrijdt van alle ongemakken en kosten die lampen met zich
meebrengen. En ondertussen bieden ze hun klanten films in
uitstekende beeldkwaliteit aan.
Zetten de premiumervaringen hun opmars verder in 2017?
Absoluut. Wie vandaag naar een film gaat, wil meer dan een
goed verhaal. Ze willen entertainment, zoals in een pretpark.
Daarom wil Barco meer zijn dan een leverancier van digitale
cinemaprojectoren. We willen onze klanten helpen om die
nood aan entertainment in te lossen en tegelijk winstgevend
te blijven. Dat is niet makkelijk. Vandaar de nieuwe joint venture. Door de krachten te bundelen, zullen we de banden
met onze klanten strakker kunnen aanhalen en hen helpen
om de uitdagingen in hun sector het hoofd te bieden. Niet
enkel vandaag maar ook morgen.
Hoe verging het de rest van de activiteiten in 2017?
We hebben een aantal stevige fundamenten gelegd voor
verder groei. De voorbije jaren wil de entertainmentsector
– concerten en pretparken maar ook musea en bedrijfsevents – alsmaar meer pixels en meer licht. Onze nieuwe
UDX-projector en de snelgroeiende F-reeks van 1-chipprojectoren lossen die verwachtingen in. Bovendien hebben
onze oplossingen voor beeldverwerking de concurrentie
ingehaald. Die combinatie van grensverleggende hardware
en software is onze troef. Het heeft ons in 2017 ook geholpen
om de Venues & Hospitality-markt weer winstgevend te
maken.
De Entertainment-divisie is dus klaar om op eigen benen
te staan, zonder de cinema-activiteiten?
Daar ben ik van overtuigd. 2018 zal natuurlijk anders zijn maar
ik geloof rotsvast dat het Entertainment-team dat goed zal
doen. En Nicolas is volgens mij de perfecte persoon om dat
succes in de hand te werken.
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New Cinema Joint Venture:

De krachten bundelen om de
cinema van de toekomst te bouwen
Sinds januari 2018 maken de sales-, marketing- en dienstenactiviteiten rond
cinema niet langer deel uit van onze Entertainment-divisie. Ze worden ondergebracht in een specifieke joint venture die we in 2018 uitrollen met China
Film Group (CFG), Appotronics en investeerdersgroep CITICPE. Samen zullen
we toekomstgerichte producten en diensten aanbieden aan de wereldwijde
cinemamarkt (met uitzondering van het Chinese vasteland). Barco blijft wel nog
de volle eigenaar van de middelen en vaardigheden rond productbeheer,
R&D en productie.

De noden van een veranderende markt inlossen
Nu de meeste bioscoopuitbaters wereldwijd de stap hebben
gezet van 35mm-film naar digitale projectie, moet de cinemasector een nieuw hoofdstuk schrijven. We komen in een
tweede golf van digitalisering, waarbij bioscoopuitbaters hun
digitale installaties willen vernieuwen. Operationele efficiëntie en total cost of ownership zijn daarbij cruciaal, maar

tegelijk wordt het belangrijker dan ooit om buitengewone
filmervaringen aan te bieden. De New Cinema Joint Venture
zal ons daarin versterken. Door onze expertise, oplossingen
en ervaring te verrijken met die van andere experten, kunnen
we het voortouw nemen in deze veranderende markt.

55%

-9%

+80.000

De partners zullen de joint venture
financieren met een totaal van USD
100 miljoen. Eens alle partners die bijdrage hebben geleverd, krijgt Barco
55% van de aandelen. Appotronics en
CFG krijgen elk 20% en CITICPPE 5%.

Barco verkoopt 9% van zijn aandelen in BarcoCFG (van 58% naar 49%).
CFG is immers beter geschikt om de
cinemamarkt in China – die zich steeds
meer naar kleinere steden verplaatst –
verder te ontwikkelen.

Momenteel staan wereldwijd meer dan
80.000 Barco-projectoren opgesteld.
Ze verlichten meer dan 50% van alle
schermen wereldwijd. Met andere
woorden: het potentieel voor upgrades is gigantisch.

Onze activiteiten
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Klanten willen resultaten, niet enkel specs. De New Cinema Joint Venture
zal hen helpen om vorm te geven aan de cinema van de toekomst. We hebben
onze strepen in de markt verdiend. Het is nu tijd voor een volgende stap.
Wim Buyens
CEO van de New Cinema Joint Venture sinds 01/01/2018

Een winnende combinatie van producten, technologie
en diensten
In de New Cinema Joint Venture zullen we onze visualisatie- en beeldverwerkingstechnologie combineren met de
technologie en oplossingen van experten CFG, Appotronics
en CITICPE. Samen zullen we ook innovatieve businessmodellen ontwikkelen die bioscoopuitbaters helpen om
hun technologie te upgraden, zoals flexibele financieringsoplossingen, uptime-verzekering, operationele partnerships,
enz.

Een all-in-one aanbod
• Barco’s technologie voor visualisatie en beeldverwerking
• Appotronics’ lastertechnologie en retrofitmodules voor
lichtbronnen
• China Film Group: premium bioscoopoplossingen
en -content
• CITICPE’s financiële consultancy
• Nieuwe diensten
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Enterprise
Engaging you to unleash
the power of shared knowledge

Resultaten

1
2

3

2

3

4
4

91%

1
+40%

3

van de IT-beslissingsnemers bevestigen dat ze een oplossing willen voor
problemen met presentatietechnologie. ClickShare is makkelijk te installeren en vlot in gebruik. Kortom, de
ideale oplossing om technologieproblemen te bannen uit zowel grote
als kleine vergaderzalen.

van de operatoren in controlekamers
gebruiken meer dan 4 schermen
tegelijk. Met OpSpace beheren ze
elk scherm en elke applicatie met
één enkel keyboard, één muis en één
audioset. Resultaat: minder stress en
betere beslissingen.

Ons gloednieuwe UniSee™ platform
zorgt voor een revolutie in de markt van
lcd-videowanden door 3 elementen te
bundelen: View, Mount en Connect.
Dankzij een uniform beeld, snelle
installatie, makkelijk onderhoud en
hoge betrouwbaarheid levert UniSee™
briljante resultaten.

Onze activiteiten
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Corporate 57%
Controlekamers 43%

2017

2016

Distributie bij benadering gebaseerd
op omzet 2017
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Elke Barco Enterprise-oplossing is ontwikkeld om
mensen beter te laten samenwerken, door hen
interactieve ervaringen aan te bieden. Zo zijn er
onze grote videowanden die operatoren een
kristalhelder overzicht geven, ons ClickSharepresentatiesysteem dat mensen in meetings helpt
om vlot ideeën uit te wisselen, onze oplossingen
voor onderwijs en onze nieuwe, flexibele SaaSbusinessmodellen. Allemaal helpen ze mensen
om de kracht van gedeelde kennis te ontketenen;
wat leidt tot slimmere ideeën en uiteindelijk ook
betere resultaten.

Highlights

1st

80%

350.000

weConnect, onze cloudgebaseerde
oplossing voor samenwerking in het
onderwijs, is de eerste Barco-oplossing
die nu beschikbaar is als dienst via een
abonnementsformule. Voor een volledige ‘peace of mind’.

van de nieuwe auto-ontwerpen komen
tot stand op een Barco-scherm. Onze
systemen voor virtual reality helpen
ontwerpers om hun creaties onmiddellijk van dichtbij te bestuderen.

Eind 2017 waren 350.000 ClickShareunits verkocht. 40% van de Fortune
1000-bedrijven wereldwijd gebruiken
ClickShare – inclusief de CSE-800
voor boardrooms die we in 2017
lanceerden – om de productiviteit
tijdens meetings te verbeteren.
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Buitengewone ervaringen leveren,
in elke stap van de customer
journey
In 2016 kwam George Stromeyer aan het roer van Barco’s
Enterprise-divisie. In ons vorige jaarverslag sprak hij over zijn
strategie voor de toekomst en kondigde hij een aantal veelbelovende nieuwe oplossingen en diensten aan. Loste 2017
zijn verwachtingen in?
Kunt u de strategie van de Enterprise-divisie nog kort
even toelichten?
Het gaat om ‘ervaringen leveren’. We willen organisaties helpen om de opportuniteiten van de huidige, digitale wereld
volledig te benutten door ervaringen aan te bieden die hen
daarbij helpen, die engageren en inspireren. Daarnaast willen
we uitzonderlijke ervaringen aanbieden op elk moment dat
de klant met ons in contact komt: van voor tot lang na de
verkoop. Om die nood in te vullen is een combinatie van
hardware, software en diensten nodig. En dat hebben wij
alsmaar vaker in huis. We evolueren echt van een visualisatiebedrijf naar een bedrijf dat ervaringen mogelijk maakt.
Kunt u dat illustreren met voorbeelden?
De gloednieuwe UniSee™ lcd-videowand is een perfect
voorbeeld. Het is eerst en vooral een fantastisch product
dat voor buitengewone beeldkwaliteit zorgt. Maar we wilden
de volledige klantenreis heruitvinden. Dus hebben we het
bestellen, opzetten en configureren makkelijker gemaakt.
We zorgen zelfs voor registratie bij het activeren van de videowand zodat we in contact blijven met de klant.

UniSeeTM illustreert hoe we evolueren
van een visualisatiebedrij naar een bedrijf
dat ervaringen mogelijk maakt.
George Stromeyer
General Manager Enterprise

Onze activiteiten
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Daarnaast is UniSee™ ons allereerste divisiebrede product:
het is perfect voor controlekamers maar ook voor lobby’s,
ervaringscentra, vergaderzalen, enz. En wat zo fijn is aan
UniSee™: iedereen die het ontdekt, is net zo enthousiast
als wij zijn.
Vorig jaar kondigde u ook een cloudgebaseerd platform
aan om Barco-oplossingen aan te bieden als dienst. Is
dat er ondertussen?
Het Digital Engagement Platform, zoals het heet, werd
inderdaad gelanceerd. De weConnect- oplossing voor het
onderwijs is de eerste Barco-software die beschikbaar is in
abonnementsformule via het platform. Ondertussen leveren
we ook Overture AV control via SaaS en er komt nog veel
meer.
Even terug naar de bestseller van uw divisie: gaat het nog
altijd even hard voor ClickShare?
Er zijn vandaag 350.000 ClickShare-units in vergaderzalen
wereldwijd. Het blijft dus een ster. Het high-level CSE-800model dat we in 2017 introduceerden, werkt dat succes
verder in de hand. Om onze opmars verder te zetten, sleutelen we nu aan ons verkoopnetwerk: in lijn met de transitie
van AV naar IT willen we meer IT-leveranciers als reseller
inzetten. En we bekijken ook mogelijkheden om ClickShare
en wePresent, onze andere draadloze presentatieoplossing,
te combineren met onze AV control tools zoals Overture –
dat trouwens ook nieuw was in 2017.
Wat zijn uw andere plannen voor 2018, naast het uitbreiden van het marktaandeel voor draadloze presentatie?
We willen de operatorervaring weer winstgevend maken,
dankzij nieuwe oplossingen, verdere investeringen in value
engineering en een breder verkoopnetwerk. Daarnaast willen we onze AV-controleoplossing Overture en weConnect
op grotere schaal verkopen. We hebben in elk geval een
robuuste strategie, een sterk managementteam en het juiste
talent wereldwijd om dat waar te maken!

Barco lanceerde in 2017 de baseline ‘enabling bright
outcomes’. Hoe maakt de Enterprise-divisie die
doelstelling waar?
We bieden verbluffende productervaringen. Maar
meer dan dat willen we ook buitengewone ervaringen
aanbieden op elk moment in de klantenreis; van het
allereerste contact tot het aankopen van een vervangingsoplossing tot het aanbieden van diensten.
Dat impliceert dat we niet enkel hardware maar
ook software en diensten leveren en dat we nieuwe
businessmodellen verkennen. Slagen we daarin, dan
zijn we voor onze klanten de perfecte partner om de
kracht van gedeelde kennis volop te benutten.
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Healthcare
Enable better healthcare outcomes
for more people

Resultaten

+10%

96%

95%

Radiologen die een display gebruiken
met een gekalibreerd helderheidsniveau van 1000cd/m2, zoals Uniti®,
hebben 10% meer kans om microcalcificaties te detecteren.

van de medewerkers in operatiekwartieren geloven dat video-integratie
kan helpen om tijd en middelen te
besparen. Met Nexxis wisselen ze vlot
medische beelden uit in hoge resolutie
(4K).

van de IT-managers in de gezondheidssector zegt dat er vaak problemen
zijn met de compliance van medische
beeldschermen. MediCal QAWeb automatiseert compliance en reduceert
de kosten voor quality assurance en
diensten met meer dan 10%.

Onze activiteiten
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Barco co-creëert technologieoplossingen voor
geïntegreerde zorg. Van de radiologiekamer en
de kantoren van dokters en specialisten tot in het
operatiekwartier: wij verbinden gezondheidswerkers
overal waar ze met patiënten in contact komen.
Ze vertrouwen op onze oplossingen voor medische
beeldvorming om de juiste diagnoses te stellen
en de best mogelijke behandeling aan te bieden.
Zodat ze de allerbeste resultaten kunnen leveren.
Het zijn die resultaten die voor ons van tel zijn:
onze oplossingen zijn ontwikkeld om de klinische,
operationele en financiële noden van ziekenhuizen
in te lossen.

Diagnostic imaging 77%
Chirurgie 23%

2017
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2016

Distributie bij benadering gebaseerd
op omzet 2017

Highlights

11

#1

+15%

Onze toolset voor een intuïtievere
werkflow omvat nu 11 tools, waarvan
er 4 in 2017 werden gelanceerd. Allemaal ondersteunen ze radiologen in
hun steeds drukkere, veeleisendere
job.

Coronis Uniti® is wereldwijd het nr. 1
favoriete scherm om mammografieën
te lezen. Radiologen en borstkankerexperts zijn fan omdat Coronis Uniti®
de allerbeste diagnostische resultaten
verzekert en ondertussen ook de workflow van de radiologen verbetert.

De verkoop in Asia-Pacific en LatijnsAmerika steeg met 15% in 2017.
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Unieke features, kwaliteit,
opleidingen en kostenbeheersing:
dat werpt vruchten af.
Toen Filip Pintelon in 2015 de leiding op zich nam van Barco’s
Healthcare-divisie definieerde hij heel duidelijk waar het bij
Healthcare over gaat: technologieoplossingen co-creëren
die de best mogelijke resultaten verzekeren voor zoveel
mogelijk mensen. Kwamen Filip en zijn team in 2017 een
stap dichter bij dat doel?
Wat waren voor u de hoogtepunten van 2017?
De groei van onze diagnostische activiteiten in de VS was
fantastisch nieuws. Ondanks de krappe budgetten in elk
ziekenhuis hebben we uitstekend gescoord. Voor dat succes
zie ik drie redenen, te beginnen met onze toonaangevende
portefeuille. Coronis Uniti®, bijvoorbeeld, blijft een unieke
oplossing die van Barco nog steeds een koploper maakt.
Daarnaast hebben we in 2017 fors geïnvesteerd in opleidingen: aan de hand van webinars, workshops, onze website,
enz. willen we aan ziekenhuizen aantonen hoe ze betere
gezondheidsresultaten kunnen boeken. Die aanpak heeft
onze groei in de hand gewerkt. Tot slot hebben we ook ons
saleskanaal geoptimaliseerd: er zijn nu key accounts die grote
ziekenhuisgroepen bezoeken en we hebben verkopers in
regio’s zoals de Westkust.
Hoe waren de resultaten op de andere continenten?
In Europa bleef de verkoop stabiel. Maar we groeiden sterk
in Asia-Pacific (+20%) en in Latijns-Amerika (+15%).

Door state-of-the-art technologie
te blijven leveren, helpen we
ziekenhuizen echt om betere
gezondheidsresultaten te boeken.
Filip Pintelon
General Manager Healthcare
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Daar ben ik heel blij om omdat dat ons een stapje dichter
brengt bij mijn droom om overal ter wereld uitstekende
gezondheidszorgen mogelijk te maken. Jammer genoeg
zijn we er niet in geslaagd om verder door te stoten
in China. In 2016 hadden we daar een groei van 15%
neergezet maar vorig jaar bleef het bij een status quo.
Het goede nieuws is dat we begrijpen waarom: onze
go-to-market-strategie hapert. Samen met Chang Tet
Jong, de nieuwe countr ymanager in China, passen
we die strategie nu aan.
Prijs is vast een belangrijk argument hier, zoals overal in
de markt vandaag?
Dat is het inderdaad. En eigenlijk doen we het wel goed op
dat vlak. Dankzij kostenbesparende maatregelen slagen we
er al een aantal jaren op rij in om onze producten tegen een
competitievere prijs in de markt te zetten zonder aan kwaliteit
in te boeten. Value engineering – slim design, productie en
aankoop – is een routine geworden en dat moet ook, want
de concurrentie is stevig.
In 2016 zag u de eerste concurrenten opduiken in de
chirurgische markt. Zette die trend zich voort?
Toch wel. Toen we Nexxis en later onze chirurgische beeldschermen lanceerden, waren we de eersten. Dat was een
comfortabele positie. Nu is elke nieuwe – of vernieuwde –
operatiekamer digitaal. Chirurgie is big business geworden.
Dat betekent dat ook onze concurrenten hun deel van de koek
opeisen. Dat leidde in 2017 tot een status quo voor Barco.
Maar onze strategie zit goed en we blijven investeren in ons
Nexxis-platform. We willen vasthouden aan onze leiderspositie in deze groeiende markt.
Nog meer plannen voor 2018?
Onze groei in China weer aanzwengelen en ervoor zorgen
dat onze focus op value engineering niet verslapt. Daarnaast
willen we onze expertise met diagnostische beeldvorming
vertalen naar nichemarkten, zoals de portfolio voor tandartsen die we in 2017 introduceerden. Tot slot willen we
meer en meer diensten leveren, om zo alsmaar betere
gezondheidsresultaten mogelijk te maken.

Barco lanceerde in 2017 de baseline ‘bright
outcomes’. Hoe werkt de Healthcare-divisie om
dat doel te bereiken?
Door te blijven focussen op geïntegreerde, hoogkwalitatieve gezondheidsoplossingen. Barco-oplossingen
leveren de accuraatste beelden en verhogen de productiviteit in radiologiekamers en in operatiekwartieren.
De volgende jaren zullen we alsmaar meer diensten
lanceren die voor toegevoegde waarde zorgen en ziekenhuizen helpen om bright outcomes te leveren.
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Onze ambitie

Onze strategie

Barco’s missie is "bright outcomes", door content te vertalen
naar inzicht en emotie.

We hebben de voorbije jaren hard gewerkt om onze groei
aan te zwengelen en onze wereldwijde leiderspositie te verstevigen in onze drie kernmarkten: Entertainment, Enterprise
en Healthcare.
Vandaag hebben we alle troeven die nodig zijn om te winnen in die markten. Op basis van die inzichten hebben we
onze strategie aangepast in 2017: we zullen onze innovatieinspanningen combineren met een duidelijke focus op
performantie en een commitment om resultaten centraal
te zetten. We geloven dat deze aanpak ons zal helpen om
verder te groeien en voor alle Barco-stakeholders nog "bright
outcomes" te leveren.

Onze belangrijkste troeven

Mensen

Operationele
uitmuntendheid

Wereldwijde
aanwezigheid

Sterk merk

Technologisch
leiderschap

Goede
financials

Marktleiderschap
op de kernmarkten
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We leveren bright outcomes,
door content te vertalen
naar inzicht en emotie.

2017 - 2020
Focus op innovatie,
performantie en resultaten

2015 - 2017
Wereldwijd marktleiderschap
verstevigen in drie
doelmarkten

2013 - 2014
Het bedrijf klaarstomen
voor groei in networked
visualization, met als doel een
wereldwijde leiderspositie
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Mensen

OUTCOMES
centraal zetten

Communities

Kiezen voor
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"Bright outcomes", briljante
resultaten leveren
In februari 2017 veranderde Barco zijn missieverklaring. Sindsdien ademt
iedereen bij Barco de nieuwe baseline: we zijn gedreven om "bright
outcomes", briljante resultaten. Om ons daarbij te helpen, hebben we
onze bestaande strategie geüpgraded.

Nieuwe manieren om te leven, spelen en werken
Onze missie en strategie zijn geïnspireerd door onze snel
veranderende wereld. Technologie verandert onze manier
van leven, spelen en werken. Dit zorgt voor nieuwe opportuniteiten maar ook voor nieuwe businessmodellen.
In lijn met die trend eisen onze klanten ook alsmaar meer
resultaten in de plaats van enkel producten. Om onze klanten
nog beter van dienst te zijn, met oplossingen die hen
volledig ontzorgen, willen we "bright outcomes" leveren door
data te vertaling in inzicht en emoties.

Innovatie, performantie en resultaten combineren
Barco moet dus evolueren van een verkoper van technologische ‘specs’ naar een partner die resultaten levert, door
hardware, software en services te bundelen. Daarom hebben
we het stukje "outcomes" aan onze nieuwe strategie toegevoegd. Onze belofte om resultaten centraal te zetten, is
verstrengeld met de passie voor innovatie die Barco al typeert
sinds zijn beginjaren. Om het volledige potentieel van ons
bedrijf te benutten, moeten we die innovatie en resultaten
combineren met een focus op performantie.

Willen we die belofte waarmaken, dan moeten we naast
hardware ook software en diensten aanbieden. Slagen we
daarin, dan zullen we ook in staat zijn om opportuniteiten
te benutten op elk moment in de levenscyclus van onze
oplossingen.

Kiezen voor duurzame impact
Toen we overlegden hoe we onze vernieuwde strategie
wilden uitvoeren, was iedereen bij Barco unaniem: we
willen met respect werken; respect voor onze collega’s,
de gemeenschap waarin we werken en onze planeet. Met
andere woorden: we kiezen voor duurzame impact.
Dat is het Barco DNA dat ons zal begeleiden op ons pad naar
succes en dat ons zal helpen om onze belofte van "bright
outcomes" waar te maken.
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Leiden door innovatie
Innovatie is wat Barco al meer dan 85 jaar springlevend houdt.
We zijn altijd een technologiebedrijf geweest, dat nieuwe technologie
bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt. Onze oplossingen zijn vaak
revolutionair en zetten de toon in hun markten. Innovatie bij Barco
is steeds klantgerichter zijn. Bovendien gaat het om meer dan
innovatieve producten lanceren.

Om echte innovatie te verzekeren,
Design thinking
moeten we vertrekken van de noden
Ingenieurs proberen zichvan de klant
zelf altijd uit te dagen en
de lat alsmaar hoger te leggen. Ze willen evolueren en
alsmaar betere, slimmere,
sterkere technologie op de
markt zetten, boordevol indrukwekkende features. TechnoloProcessen en businessmodellen herdenken
gie om de technologie is echter weinig waardevol. Om echt
Dat is ook innovatie: out-of-the-box denken over de manier
te innoveren, moeten we vertrekken van de noden van de
waarop we werken en zakendoen. Productie wordt lean
klant. Daarom hebben we het concept van ‘design thinking’
en wendbaar. Ontwikkeling wordt co-creatie met klanten,
geïntroduceerd. Als we nieuwe oplossingen ontwikkelen,
leveranciers, sectorgenoten en de academische wereld.
praten we met klanten en businesspartners en proberen we
Daarnaast herbekijken we ook onze verkoopkanalen en
ons in hun situatie in te leven. Zodat we hun noden, realiteit
kijken we naar nieuwe manieren om onze technologie in de
en context kennen. Die inzichten bundelen we dan met de
markt te zetten. "Outcomes" verkopen in plaats van producmogelijkheden van onze technologie én de vereisten voor
ten, bijvoorbeeld, is zo’n innovatieve benadering.
succes.

Onze strategie
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UDX: de 'unbelievable' projector
In de lente van 2017 lanceerde onze Entertainment-divisie de 4K
UDX-projector voor grote venues. Het is een schoolvoorbeeld
van klantgerichte ontwikkeling: voor onze ingenieurs de projector
bouwden, toetsten we de noden van onze klanten af. Hun wensen
en noden werden vertaald naar de nieuwe laserfosforprojector.
Het resultaat?

Barco heeft een grote sprong voorwaarts gezet. De UDX verandert het
landschap van laserfosforprojectoren.
Niclas Ljung, CTO, Mediatec

De UDX zorgt op vele manieren voor ‘briljante resultaten’:
Uitstekende beelden
• ongelooflijke kleuren
• krachtige 4K beeldverwerking zonder verlies van
beeldkwaliteit of lagere latency
Geen zorgen
• vlot te vervoeren en te installeren, dankzij compact,
robuust design
• modulair design zorgt voor makkelijk onderhoud
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UniSee™: een revolutie in de markt
van lcd-videowalls
De UniSee™ lcd-videowall die we in oktober 2017 op de
markt brachten, is een mooi voorbeeld van innovatie in al
zijn aspecten. Bij de ontwikkeling van de nieuwe videowand
zetten onze R&D-collega’s een stap terug. Ze brachten de
zwakke punten van bestaande oplossingen in kaart en vonden het concept volledig opnieuw uit. Het resultaat is een
revolutionair concept dat op vele manieren voor "bright outcomes" zorgt.

Dit is de meest revolutionaire
verbetering die Barco ooit
doorvoerde in zijn videowalls
Sam Taylor
ALMO Pro AV

Een buitengewoon beeld
• nauwelijks zichtbare randen tussen de tegels
• panels worden automatisch gekalibreerd en gealigneerd
Geen zorgen
• gepatenteerde opbouwstructuur
• modulair design voor vlot onderhoud
• lange levensduur

Onze strategie
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Workflow tools: zo werken
radiologen slimmer in de plaats
van harder
Jaar na jaar begrijpen onze onderzoekers beter hoe ze radiologen kunnen helpen bij de grote uitdagingen waar ze voor
staan. Op basis van die inzichten ontwikkelen we grensverleggende oplossingen. Zo is er Coronis Uniti®, ons diagnostische
displaysysteem. Of onze alsmaar groeiende set softwaretools
– ondertussen 11 in totaal – die radiologen helpen om hun
drukke, complexe werkschema’s vlot af te werken.

De Barco-set van intuïtieve workflow tools, waaronder het
populaire SpotView™, DimView™ en VirtualView™, helpen
radiologen om slimmer te werken door:
• subtiele details beter zichtbaar te maken
• de focus tijdens leessessies te verhogen
• de workflow te versnellen

x2
Onze SpotView™ Mag-productiviteitstool zoomt in op een
klein gebied en maakt het twee keer zo groot. Zo helpt de
tool radiologen om de kleinste details sneller te zien.
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Focus op performantie
Gedurfd innoveren alleen, volstaat niet meer om marktleider te blijven
in de huidige, snel veranderende wereld. Wie succes wil blijven boeken,
moet ‘uitvoering’ hoog op de agenda zetten. Dat betekent dat we de lat
hoger moeten leggen in alles wat we doen. We moeten efficiënter en
ook flexibeler werken. Dat zal ons helpen om sneller te innoveren, om
onze commerciële mogelijkheden te versterken en om kosten onder
controle te houden. Om te focussen op performantie moeten we ons
bedrijf op een andere manier leiden en belangrijke keuzes maken.

We willen een ‘SAY.DO’-mentaliteit
inbouwen en powerpoint plannen
omzetten naar proofpoints.

Keuzes maken
In 2017 identificeerden we
vier strategische domeinen
Jan De Witte
CEO
waarop we willen focussen: onze commerciële
uitmuntendheid opdrijven,
investeren in value engineering, lokale mogelijkheden optimaal benutten en slimmer werken. Daarnaast
Efficiënter en flexibeler
hebben we, op basis van onze vooruitgang en van de opporIn de loop van 2017 zagen we de eerste positieve resultaten
tuniteiten, duidelijke keuzes gemaakt en veranderingen
van onze inspanningen. Dankzij onze focus op performantie
doorgevoerd. Die manier van werken willen we aanhouden.
werkt Barco efficiënter, leaner en wendbaarder. Dat betekent
We deinzen er niet voor terug om procedures die niet zinvol
dat we sneller kunnen inspelen op wijzigingen in de markt en
blijken, in vraag te stellen of aan te passen. Dat betekent
onze concurrentiële positie kunnen versterken. In 2018 zullen
ook dat we bepaalde activiteiten, zoals onze Lightingwe deze inspanningen voortzetten: we blijven focussen op de
activiteiten (Entertainment) of onze patient-care activiteiten
vier domeinen die we in 2017 identificeerden tot ze volledig
(Healthcare) laten varen en verdergaan met alternatieven.
ingebakken zijn in onze manier van werken.
Dat is niet altijd makkelijk. Maar die beslissingen zijn cruciaal om een gezondere basis te leggen voor doorgedreven
organische groei.

Onze strategie
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01.

02.
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Commerciële excellentie
opdrijven
Om beter in te spelen op de noden van de snel veranderende
markten, begonnen we drie jaar geleden ons verkoopapparaat te professionaliseren. De volgende initiatieven helpen
ons om een cultuur van commerciële excellentie tot stand
te brengen:

01. Eerst denken, dan doen
Voor we beginnen te verkopen, definiëren en aligneren we
onze go-to-marketstrategie: we beslissen welke markten
we willen bedienen en brengen de grootte van de markt, de
verkoopkosten, de marges en de kanalen in kaart.

02. Meten is weten

03.

Omdat we meer en meer op metrics vertrouwen, professionaliseren we onze tools en leren we onze verkoopteams
hoe die tools te gebruiken.

03. Waarde verkopen

04.

Barco wil meer dan gewoon producten verkopen. We willen
oplossingen en diensten leveren die ‘waarde’ bieden, i.e.
die onze klanten helpen om hun problemen op te lossen.
In 2017 leerden meer dan 300 verkopers hoe ze aan ‘value
selling’ kunnen doen.

04. Meer verkoopopportuniteiten grijpen
We kijken naar manieren om opportuniteiten te creëren
voor dienst na verkoop, upselling en crossselling. Door
Key Account Managers aan te stellen, verbeteren we onze
mogelijkheden voor crossselling.

05. Krachten bundelen

05.

We werken alsmaar intensiever samen met resellers. Daarnaast wordt sales ook meer en meer betrokken bij productontwikkeling.
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Value engineering
Barco is een technologiebedrijf. Dat impliceert dat we constant betere, sterkere producten willen ontwikkelen. Maar
willen onze klanten dat wel? Value engineering helpt ons
nadenken hoe we waarde kunnen creëren voor onze klanten,
zonder in te boeten op de winstgevendheid, onderhoudsvriendelijkheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid, enz. van
onze oplossingen.

De kracht van samenwerking
Samenwerking is cruciaal voor value engineering. In
cross-functionele teams stellen we de vereisten van onze
producten, het design en het productieproces in vraag en
bekijken we kritisch alle kosten die bij elke stap horen. Onze
ingenieurs werken ook alsmaar meer samen met de mensen
in productie en verkoop om zo hun oplossingen te optimaliseren. En we slaan steeds vaak de handen in elkaar met
klanten en leveranciers.

Kosten besparen en de noden van de klant inlossen
Doen we het goed, dan helpt value engineering ons om
kosten te besparen en producten te ontwikkelen die de
noden van onze klanten beter beantwoorden. In parallel
laten we onze producten ook evolueren naar meer duurzame oplossingen.

Heeft mijn product
de juiste kenmerken?

Value engineering
Ontwerpen voor ‘–heid’
Hoe kan ik de kosten
van design drukken?

• Winstgevendheid
• Onderhoudsvriendelijkheid
• Duurzaamheid
• Betrouwbaarheid
• Produceerbaarheid
Maak en koop ik mijn
onderdelen tegen de
juiste prijs?

Onze strategie
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Wereldwijd zakendoen vereist lokale
affiniteit. Glocalisatie is de sleutel tot
succesvolle nieuwe markten.
Rajiv Bahlla
Country director India

In country for country
Barco weet dat er in nieuwe markten een enorm potentieel
is voor producten zoals onze gezondheidsoplossingen en
ClickShare. Maar om succesvol zaken te doen op die markten, moet je je klanten ontzettend goed kennen. Daarom
hecht de Barco-strategie groot belang aan ‘lokaal gaan’ in
landen zoals China en India.

Andere markten=
• andere businessmodellen
• andere prijszetting
• andere noden en vereisten
Zakelijk succes vereist
• lokaal leiderschapsteam
• lokaal ontwerp, engineering en productie
• lokale verkoopkanalen
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"Outcomes"
centraal stellen
"Enabling bright outcomes": dat is de ambitie van Barco. We willen
bioscoopuitbaters helpen om premium filmervaringen aan te bieden
en radiologen helpen om de allerbeste zorgen te garanderen. In de –
Netflix en Spotify – wereld van vandaag willen klanten echter helemaal
ontzorgd worden. Voor bedrijven impliceert dat dat ze oplossingen
moeten aanbieden waarin het resultaat en de uitkomst centraal staan.

Projectie, niet enkel projectoren
Betalen voor geweldige projectie zonder projectoren te
moeten kopen. Of op betrouwbare diagnostische beeldvorming kunnen rekenen zonder te investeren in onze diagnostische displaysystemen. Dat zijn maar twee voorbeelden
van ‘outcome-based oplossingen’ die Barco in de toekomst
zou kunnen aanbieden. Omdat onze technologie missiekritisch is voor onze klanten, is het potentieel gigantisch.

Een volledig nieuwe manier van werken
De weg naar dit nieuwe businessmodel is lang. Het impliceert
dat we niet langer technologische ‘specs’ verkopen maar dat
we een partner worden die resultaten levert – via hardware,
software en diensten. Daarom moeten we onze capaciteiten
op die vlakken aanscherpen. Bovendien verandert dit nieuwe
model ook de dynamiek van onze relaties met klanten en
businesspartners. Met andere woorden: om tot een outcome-based businessmodel te komen, moeten we de manier
waarop we werken en zakendoen totaal herdenken.

Center of Excellence
Om ons daarin te ondersteunen, hebben we een aantal
nieuwe collega’s verwelkomd. Zij zullen projecten leiden
waarin de uitkomst centraal staat. We hebben ook een gloednieuw Services Center of Excellence waar we aan nieuwe
initiatieven werken. Onze inspanningen hebben in 2017 al tot
de eerste resultaten geleid: ons Digital Engagement Platform.

Onze strategie
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Het Digital Engagement Platform:
ons allereerste SaaS!
In 2017 lanceerde onze Enterprise-divisie een gloednieuw aanbod
dat ons commitment voor outcome-based oplossingen onderlijnt:
ons Digital Engagement Platform. Via dit platform zullen we diverse
soorten diensten via abonnementsformule aanbieden aan onze
partners en klanten. Zij betalen een vast bedrag per maand voor
de diensten die we aanbieden.
De voordelen? Het concept is echt een win-win.
Voor onze klanten:
• een lage drempel tot Barco-producten, zonder grote initiële
investeringen;
• geen zorgen: ze gebruiken altijd de beste, betrouwbaarste,
altijd beschikbare Barco-oplossingen;
• aantrekkelijke cost of ownership.
Voor Barco:
• een lage drempel tot onze oplossingen;
• strategische langetermijnrelaties met onze klanten;
• recurrente inkomsten
• gelukkige gebruikers van Barco-oplossingen.

In 2017 lanceerden we weConnect,
onze onderwijsoplossing, via het Digital
Engagement Platform.
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Kiezen voor duurzame impact
Toen we beslisten hoe we onze strategie zouden uitvoeren, kozen we een
heel duidelijk pad: we willen met respect werken. Respect voor onze collega’s,
voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en voor de planeet waarop we
allemaal wonen. Met andere woorden: we zullen op een duurzame manier
innoveren, focussen op performantie en resultaten centraal zetten.
Voor meer details en inzichten rond ons Sustainable Impact Program verwijzen
we naar Deel B, het Barco Sustainability Report.

Duurzaam is slim
• Het verhoogt de klantentrouw: statistieken tonen aan
dat 40% tot 80% van de klanten willen kopen van een
‘verantwoorde’ onderneming.
• Het helpt om talent aan te trekken en te behouden:
medewerkers in duurzame ondernemingen zijn 55%
loyaler.
• Het ligt in lijn met de wensen van onze aandeelhouders.

Planeet, mensen en gemeenschappen
Om onze zoektocht naar duurzame impact te ondersteunen,
werkten we een duurzaamheidsstrategie uit. Na gesprekken, vergelijkingen en studies beslisten we om voor drie
doelstellingen te gaan. Daarom identificeerden we drie
focusdomeinen: planeet, mensen en gemeenschappen.

40% tot 80%

55%

van de klanten willen kopen van
een ‘verantwoorde’ onderneming

medewerkers in duurzame bedrijven
zijn 55% loyaler

• Planeet: de klimaatverandering tegengaan via onze
activiteiten en via de oplossingen die we onze klanten
aanbieden.
• Mensen: onze mensen helpen om proactief om te gaan
met verandering.
• Gemeenschappen: de gemeenschappen waarin we
werken, helpen om te bloeien en vooruitgang te boeken.
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Governance
Corporategovernanceverklaring

Raad van Bestuur
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Verklaring met betrekking
tot de informatie die wordt verstrekt
in het jaarverslag 2017

De ondergetekenden verklaren dat:
• de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig
de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen,
een getrouw beeld geven van het vermogen, van de
financiële toestand en van de resultaten van de emittent
en de geconsolideerde ondernemingen;
• het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de
ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van
de positie van de emittent en de geconsolideerde
ondernemingen, evenals een beschrijving van de
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij
geconfronteerd worden.

Jan De Witte, CEO

Ann Desender, CFO
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Corporate
governanceverklaring
In overeenstemming met artikel 96, §2 van het Wetboek van
vennootschappen gebruikt Barco de Corporate Governance
Code van 2009 als referentiecode. Deze code kan gedownload worden via de link
www.CorporateGovernanceCommittee.be
Barco wijkt af van art. 8.4 van de Corporate Governance
Code.
Barco stelt de informatie bepaald door dit artikel alleen ter
beschikking op de website. Uit een analyse van de bezoeken
aan de website is gebleken dat deze informatie op de webpagina’s zelf wordt opgezocht, in plaats van in het Corporate
Governance Charter dat eveneens ter inzage op de website
is gepubliceerd.
Het Corporate Governance Charter van Barco kan worden
gedownload op
www.barco.com/corporategovernance
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Raad van Bestuur

Charles Beauduin

Jan De Witte

Frank Donck

Bruno Holthof

Ashok K. Jain

Hilde Laga
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Luc Missorten

Jan P. Oosterveld

An Steegen

Christina von Wackerbarth
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Raad van Bestuur
Situatie op 1 februari 2018
Voorzitter

Charles Beauduin

2020*

Bestuurders

Jan De Witte

2020*

An Steegen (1)

2020*

Praksis BVBA (vertegenwoordigd door Bruno Holthof) (1)

2018*

Luc Missorten (1)

2018*

Secretaris

Oosterveld Nederland B.V. (vertegenwoordigd door Jan P. Oosterveld)

2018*

Kanku BVBA (vertegenwoordigd door Christina von Wackerbarth)

2018*

Adisys Corporation (vertegenwoordigd door Ashok K. Jain)

2020*

Hilde Laga (1)

2018*

Frank Donck (1)

2020*

Kurt Verheggen

General Counsel

(1) onafhankelijke bestuurders // * datum waarop het mandaat vervalt: einde van de jaarlijkse algemene vergadering

Charles Beauduin (°1959)
is sinds 1993 CEO en eigenaar van Michel Van de Wiele NV.
Van de Wiele is een internationaal technologiebedrijf en
marktleider in toepassingen voor de textielindustrie. De heer
Beauduin bekleedt meerdere functies in handelsverenigingen
en werkgeversorganisaties. Hij behaalde een masterdiploma
rechten aan de KU Leuven en is in het bezit van een MBA van
de Harvard Business School. De heer Beauduin is een internationaal manager met heel wat ervaring op de Aziatische
markt en in de Verenigde Staten.

Jan De Witte (°1964)
werd op 12 september CEO van Barco. Hij beschikt over
wereldwijde leiderscapaciteiten en heeft de afgelopen
25 jaar uiteenlopende leidinggevende functies bekleed in
technologiebedrijven. Daarbij werkte hij aan operationele
uitmuntendheid, productontwikkeling en zorgde hij voor
de groei van diensten, oplossingen en softwareactiviteiten.

Voor zijn carrière bij Barco was de heer De Witte directielid
bij General Electric Cy. (GE) en CEO voor de Software- en
Solutions-activiteiten in de afdeling Healthcare. Tijdens
zijn 16 jaar lange loopbaan bij GE bekleedde hij wereldwijde managementfuncties op het gebied van beheer van
de toeleveringsketen, Quality/Lean Six Sigma, diensten en
softwareoplossingen, en woonde hij in Chicago, Milwaukee
en Parijs.
Voor GE was de heer De Witte actief in operationele managementfuncties op het gebied van beheer van de toeleveringsketen en productiebeheer bij Procter & Gamble in Europa.
Ook was hij Senior Consultant bij McKinsey & Company waar
hij in heel Europa klanten adviseerde uit de luchtvaartindustrie, de verwerkende industrie en de hightechindustrie.
De heer De Witte behaalde een masterdiploma burgerlijk
ingenieur aan de KU Leuven en is in het bezit van een MBA
van de Harvard Business School.
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Frank Donck (°1965)
is sinds 1998 directeur van de investeringsholding 3D NV.
Deze holding investeert op lange termijn in een mix van
beursgenoteerde aandelen, private equity en vastgoed. Hij
is tevens Voorzitter van Atenor Group NV en Telecolumbus
AG, en is niet-uitvoerend bestuurder van KBC Group NV en
onafhankelijk bestuurder van Elia System Operator NV. Frank
Donck is in het bezit van een masterdiploma rechten van
de universiteit van Gent en van een masterdiploma finance
van de Vlerick Business School. Hij begon zijn loopbaan als
investeringsmanager voor Investco NV en was lid van de
Raad van Bestuur van verschillende beursgenoteerde en
private ondernemingen. De heer Donck was o.a. Voorzitter
van Telenet Group Holding NV. Hij is ook ViceVoorzitter van
de Vlerick Business School en is lid van de Belgische Corporate Governance Commissie.

Bruno Holthof (°1961)
is CEO van Oxford University Hospitals (OUH). OUH stelt
12.000 mensen te werk in 4 ziekenhuizen en op 44 andere
sites. Hiervoor was hij CEO van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). In die periode maakte hij van ZNA de meest
winstgevende ziekenhuisgroep in België.
Voor hij CEO werd, was hij partner bij McKinsey & Company,
waar hij ten dienste stond van een breed spectrum aan klanten uit de Europese en Amerikaanse gezondheidssector. Hij
deed er heel wat expertise op rond strategie, organisatie en
operationeel beheer. Hij zetelt tevens in de Raad van Bestuur
van bpost, de Belgische postdienst. De heer Holthof behaalde
een MBA aan de Harvard Business School en een doctoraaldiploma geneeskunde aan de KU Leuven.
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Ashok K. Jain (°1955)
behaalde een Master of Technology aan het Indian Institute
of Technology in Delhi, India. Tijdens zijn carrière richtte de
heer Jain verschillende technologische startups op die hij
tot succesvolle bedrijven uitbouwde dankzij zijn sterk leiderschap en inzicht in de mogelijkheden en trends binnen de
wereldeconomie. De heer Jain was oprichter en Voorzitter
van de Raad van Bestuur van IP Video Systems, dat in februari
2012 door Barco NV werd overgenomen. Momenteel is hij
General Partner bij Co=Creation=Capital LLC. De heer Jain
is afkomstig uit India en is Amerikaans staatsburger.

Hilde Laga (°1956)
is in het bezit van een doctoraaldiploma rechten en geeft
colleges bedrijfsrecht aan de KU Leuven. Zij is een van de
stichtende leden van het advocatenmaatschap Laga, dat zij
tot 2013 bestuurde als managing partner, en hoofd van de
Corporate M&A-praktijk. Hilde Laga zetelt sinds 2014 in de
Raad van Bestuur van Barco NV en NV Greenyard Foods. In
2015 werd zij lid van de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert
NV en Gimv NV. In 2016 werd zij Voorzitter van Gimv NV.
Hilde Laga is lid van de Belgische Corporate Governance
Commissie en was tot 2014 lid van de Raad van toezicht van
de F.S.M.A. (voordien C.B.F.A.).

Luc Missorten (°1955)
is Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ontex en lid van
de Raad van Bestuur van Gimv NV, Recticel, Scandinavian
Tobacco Group A/S en Corelio. Hij zetelde in de Raad van
Bestuur van LMS, Vandemoortele en Bank Degroof. Tijdens
zijn loopbaan en tot eind 2014 was de heer Missorten executive in meerdere ondernemingen: Corelio (CEO), UCB
(CFO) en ABInbev (CFO). Luc Missorten studeerde rechten
aan de KU Leuven en behaalde daarnaast het diploma Master
of Laws aan de University of California – Berkeley en een
Certificate of Advanced European Studies aan het Europacollege in Brugge.
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Wijzigingen
Jan P. Oosterveld (°1944)
bekleedde verschillende hogere managementfuncties bij
Royal Philips Electronics tot hij in 2004 lid werd van het
Group Management Committee. Hij is professor aan de IESE,
heeft een eigen consultancybedrijf en zetelt in verschillende
raden. De heer Oosterveld behaalde een masterdiploma in
Mechanical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven en een MBA aan de IESE Business School in Barcelona.

Ann Steegen (°1971)
is executive vice president Semiconductor Technology &
Systems bij imec, een leidend kenniscentrum rond nanotechnologie in Leuven, België. Ze is verantwoordelijk voor
het ontwikkelen van grensverleggende nano-elektronica om
de groei van onze geconnecteerde, duurzame samenleving
te versnellen.
Dr. Steegen is een wereldautoriteit op het vlak van nanoelektronica die oplossingen creëert voor IoT-infrastructuur,
sensoren en actuatorgebaseerde toepassingen. Ze begon haar
loopbaan als R&D-director bij IBM in New York. Ann Steegen
behaalde een Phd in materiaalwetenschappen aan de KU
Leuven en heeft meer dan 100 publicaties en patenten op
haar naam staan.

Christina von Wackerbarth (°1954)
heeft verschillende topfuncties bekleed bij VNU Belgium,
VNU Magazines International, Sanoma WSOY en de Vlaamse
openbare omroep VRT. Vandaag is ze actief als internationaal
consultant en executive coach aan het INSEAD Leadership
Development Center en werkt zij privé voor toonaangevende
bedrijven overal ter wereld. Zij zetelde o.a. in het bestuur
van telecomoperator Mobistar in België en Tamedia in Zwitserland. Mevrouw von Wackerbarth behaalde een diploma
Taalkunde en is in het bezit van een diploma AMP van het
INSEAD (Frankrijk), een certificaat Financial Management
van het UAMS (België), een MSc in Consulting en Clinical
Coaching aan de HEC (Frankrijk) en een diploma Consulting
en Clinical Coaching aan het INSEAD (Frankrijk).

Eric Van Zele nam ontslag op 27 april 2017, na 17 jaar als
bestuurder bij Barco. ADP Vision BVBA, permanent vertegenwoordigd door Antoon De Proft, besloot zijn functie
als bestuurder niet te verlengen vanwege andere professionele verplichtingen. Op de jaarlijkse vergadering van 27
april 2017 stelden de aandeelhouders Jan De Witte en An
Steegen aan en herbenoemden ze Adisys Corporation, permanent vertegenwoordigd door Ashok Jain, en Frank Donck
als bestuurders. Met de benoeming van mevrouw Steegen
beantwoordt de samenstelling van de Raad aan de statutaire vereisten rond genderdiversiteit. Na de aanstelling van
de heer De Witte benoemde de Raad hem tot directeur op
29 april 2017.
Alle bestuurders bekleden topfuncties of hebben topfuncties bekleed bij toonaangevende internationale bedrijven of
organisaties. Hun biografieën werden opgenomen op pagina
A/56-A/60 van dit jaarverslag.

Comité van de Raad van Bestuur
Ingevolge de wijzigingen binnen de Raad van Bestuur werd
ook de samenstelling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité en van het Strategisch en Technologisch Comité
aangepast.

Strategisch en Technologisch Comité
Sinds 26 juni 2017 is het Strategisch en Technologisch Comité
als volgt samengesteld: de heer Charles Beauduin, die Voorzitter is, de heer Jan De Witte, de heer Bruno Holthof, de heer
P. Oosterveld, de heer Ashok Jain en mevrouw An Steegen.

Verslag van de Raad van Bestuur

Auditcomité
Het Auditcomité bestaat uit drie leden: de heer Luc Missorten,
die optreedt als Voorzitter, de heer Bruno Holthof en de heer
Jan P. Oosterveld. De heer Missorten en de heer Holthof zijn
onafhankelijke bestuurders. De leden van het Auditcomité
hebben relevante ervaring op financieel en juridisch vlak en
op het vlak van accounting, zoals blijkt uit hun biografieën
op pagina’s A56-A60. De Raad van Bestuur is derhalve van
mening dat het Auditcomité beantwoordt aan de wettelijke
vereisten van onafhankelijkheid en expertise op het vlak van
accounting en auditing. Elk jaar beoordeelt het Auditcomité
zijn samenstelling, werking en eigen doeltreffendheid en
legt het aan de Raad van Bestuur aanbevelingen daaromtrent voor.
Zowel de commissaris als het hoofd van de interne audit
hebben directe en onbeperkte toegang tot zowel de Voorzitter van het Auditcomité als de Voorzitter van de Raad van
Bestuur.

Bezoldigings- en Benoemingscomité
De Raad van Bestuur heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om het Bezoldigingscomité en het Benoemingscomité
samen te brengen in één Comité.
Sinds 27 april 2017 bestaat het Bezoldigings- en Benoemingscomité uit drie bestuurders: de heer Charles Beauduin, die
aangesteld werd als Voorzitter, de heer Luc Missorten en
mevrouw Hilde Laga. De heer Missorten en mevrouw Laga
zijn onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders.
Het Comité beschikt over de nodige expertise om zijn missie
uit te voeren.
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Core Leadership Team

Jan De Witte

An Dewaele

Nicolas Vanden Abeele

George Stromeyer

CEO

Senior VP - Chief HR Officer

Ann Desender

Filip Pintelon

Senior VP - CFO

Senior VP - GM Healthcare

Senior VP - GM Entertainment

Wim Buyens

CEO - New Cinema Joint Venture

Senior VP - GM Enterprise

Piet Candeel

Senior VP - EMEA
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Ney Corsino

Senior VP - Americas

Chang Tet Jong

Senior VP - MD Barco China

Olivier Croly

Senior VP - APAC

Johan Heyman

Senior VP - Operations

Senior VP - Information Technologies

Kurt Verheggen

Senior VP - General Counsel

Xavier Bourgois
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Jan De Witte
Zie biografie bij Raad van Bestuur
(A/58 - A/60)

Ann Desender
trad in 2008 bij Barco in dienst en staat sinds 2010 aan het
hoofd van Barco’s Global Finance-team. Voor haar carrière
bij Barco bekleedde zij verschillende managementfuncties
als Corporate Director of Finance & Reporting bij Unilin en
als Senior Audit Manager bij Arthur Andersen en Deloitte.
Ze behaalde een masterdiploma in de toegepaste economische wetenschappen aan Universiteit Gent en voltooide
een Advanced Management Program aan de IESE Business
School in Barcelona.

An Dewaele
is Chief Human Resources Officer. Voor zij in 2017 bij Barco
in dienst trad, werkte ze vijf jaar lang als HR-consultant bij
De Witte & Morel. Vervolgens werkte ze twintig jaar bij Volvo
Group, waar ze verschillende hogere operationele en strategische HR-posities bekleedde, zowel lokaal als wereldwijd,
operationele en strategische niveaus. Mevrouw Dewaele
behaalde een masterdiploma in industriële psychologie aan
Universiteit Gent. Ook volgde ze het programma ‘Compensation and Benefits Management’ aan Vlerick Business School.

Filip Pintelon
ging in 2008 bij Barco aan de slag. Voor hij de functie van
COO opnam, was hij er achtereenvolgens President van
Avionics & Simulation en President van Media, Entertainment & Simulation. In het begin van 2015 werd hij General
Manager van de Healthcare-divisie. Momenteel is hij ook
CTO ad interim. Voor zijn komst naar Barco bekleedde hij
topposities bij Siemens Simulation & Testing, Accenture en
The Boston Consulting Group. De heer Pintelon behaalde

in 1986 een masterdiploma wiskunde/informatica aan de
KU Leuven en daarna een MBA aan de Vlerick Leuven Gent
Management School.
Nicolas Vanden Abeele
is General Manager van de Entertainment-divisie. Hij is nieuw
bij Barco sinds december 2017. De heer Vanden Abeele
vervulde meer dan 20 jaar lang leidinggevende functies in
de technologie-en procesindustrie wereldwijd. Zo woonde
hij in Amerika, Azië (China/Singapore) en Europa.
Voor hij bij Barco aan de slag ging, was hij divisiehoofd en lid
van het Executive Committee van de Etex Group. Van 1997
tot 2010 bekleedde hij verschillende topposities in regionale
en businessdivisies bij Alcatel-Lucent. Hij startte zijn loopbaan
bij Arthur Andersen, waar hij in management en strategieconsulting actief was.
De heer Vanden Abeele heeft een diploma bedrijfsadministratie van de KU Leuven en een masterdiploma in business van
het College of Europe en de Solvay School of Management.

Wim Buyens
staat aan het hoofd van de New Cinema Joint Venture. De
voorbije 15 jaar bekleedde hij een reeks senior managementrollen in hightechbedrijven. Hij startte zijn loopbaan in IT en
CAD/CAM en ging dan werken bij het Deense bedrijf Brüel
& Kjaer waar hij verschillende senior managementrollen had
in sales- en productstrategie. Hij ging in november 2007 aan
de slag bij Barco als Vice President Digital Cinema. In 2017
werd hij ook benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur
van de Advanced Imaging Society in Hollywood. De heer
Buyens was zeven jaar lang General Manager van de Barco
Entertainment-divisie. Hij behaalde een ingenieursdiploma
en volgde een opleiding Executive Management aan Stanford
University en het IMD in Lausanne.

Verslag van de Raad van Bestuur

George Stromeyer
begon zijn carrière in 1988 bij Raychem Corporation. Sindsdien heeft hij zijn ervaring en verantwoordelijkheden op het
gebied van wereldwijde commercialisering geleidelijk uitgebreid, achtereenvolgens bij Scientific Atlanta, Inc., Cisco Inc
en Harmonic Inc.
De heer Stromeyer trad in februari 2016 bij Barco in dienst
als hoofd van de Enterprise-divisie, die zeven wereldwijde
vestigingen telt. Hij is afkomstig uit Silicon Valley en woonde
en werkte vele jaren in Europa en Latijns-Amerika, waardoor
hij een multiculturele, meertalige achtergrond heeft ontwikkeld. George Stromeyer behaalde een bachelordiploma
in Mechanical Engineering aan Cornell University en een
Master of Business Administration aan de Tuck School van
Dartmouth College.

Piet Candeel
staat aan het hoofd van de EMEA-regio voor Barco. Voor zijn
huidige functie was hij meer dan tien jaar General Manager
van de Healthcare-divisie. Daarvoor was hij actief in de sectoren marketing, sales en algemeen management in tal van
businessunits van Barco. De heer Candeel behaalde een
Officer Degree in Nautical Electronics, een postgraduaatdiploma in marketing aan de EHSAL Brussel en een MBA aan
de Universiteit Antwerpen (UFSIA). Hij doorliep ook Stanford
University’s Executive Program (SEP).

Ney Corsino
is de Regional President voor de regio Amerika. Voordien was
hij General Manager International Sales and Sales Operations
van Barco. Voor hij bij Barco aan de slag ging, bekleedde
hij diverse managementfuncties bij Philips, in verschillende
bedrijfstakken in de hele wereld. De heer Corsino behaalde
een universitair diploma industriële wetenschappen - elek-
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tronica en een postgraduaatdiploma economie. Hij volgde
eveneens opleidingen aan het Insead en aan de Kellogg
School of Management.

Chang Tet Jong
trad op 1 april 2017 bij Barco China in dienst als Senior Vice
President en Managing Director. Hij is ook lid van Barco's
Core Leadership Team. .
De heer Chang staat aan het hoofd van de Greater Chinaorganisatie en van Barco’s activiteiten in de Chinese regio.
Zo leidt hij een reeks verschillende joint ventures en strategische partnerships.
Chang Tet Jong kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring in
R&D, sales & marketing en algemeen management. Hij heeft
een uitgebreide professionele achtergrond in verschillende
landen van Asia-Pacific, vooral China, Zuid-oostazië en India.
Hij werkte ook in West-Europa en woonde een aantal jaren
in Brussel. Voor hij bij Barco in dienst ging, was hij de Vice
Chairman en General Manager van Sanbei Seed en hoofd van
de Corn and Vegetables business bij Syngenta. Hij behaalde
een Master in Science aan de Oklahoma State University, USA.

Olivier Croly
ging in 2017 bij Barco aan de slag als Senior Vice President
van APAC. Daarvoor bekleedde hij topposities bij GE Healthcare en Philips, waarbij hij verschillende bedrijven in EMEA
en Azië leidde. Nadat hij in 1988 was afgestudeerd aan het
National Telecom Institute met een Master of Telecommunications & Informatics behaalde hij een MBA aan Paris
Dauphine University.
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Aanwezigheden vergaderingen
Raad van Bestuur en Comités van
de Raad
Johan Heyman
is Vice President Operations & Logistics en staat aan het
hoofd van de wereldwijde productiesites en de wereldwijde
teams voor Logistics Procurement, Quality en Facilities. Hij
trad in 2008 bij Barco in dienst. Daarvoor bekleedde hij verschillende managementfuncties in bedrijven die actief zijn
op de markt van de halfgeleiders: Alcatel Microelectronics,
AMI Semiconductor en ON Semiconductor. De heer Heyman
behaalde een masterdiploma elektronica aan Universiteit
Gent en een postgraduaatdiploma industrieel management
aan dezelfde universiteit.

We verwijzen naar titels 1 en 2 van het Corporate Governance
Charter van Barco voor een overzicht van de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en van de Comités
van de Raad.
De onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van
de aanwezigheden op de vergaderingen van de Raad van
Bestuur en de Comités van de Raad in 2017:

7

3

4

Antoon De Proft (1)

2

2

Jan De Witte

5

Frank Donck (1)

7

Bruno Holthof (1)

7

Ashok K. Jain

7

Hilde Laga (1)

7

Luc Missorten (1)

7

5

Jan P. Oosterveld

7

5

An Steegen (1)

5

Christina von Wackerbarth

5

Eric Van Zele

2

(1) onafhankelijke bestuurders

AUDITCOMITÉ

STRATEGISCH EN
TECHNOLOGISCH
COMITÉ

Kurt Verheggen
is secretaris van de Raad van Bestuur. Hij is General Counsel
bij Barco. Hij begon zijn carrière bij het advocatenkantoor
Linklaters en werkte daarna als Legal Counsel voor CMB,
Engie en General Electric. De heer Verheggen behaalde een
diploma rechten aan de KU Leuven, een Master of Laws aan
de Tulane University Law School in New Orleans en een
masterdiploma in Real Estate Management aan de Antwerp
Management School.

Charles Beauduin

RAAD VAN
BESTUUR

Xavier Bourgois
ging in 2015 bij Barco aan de slag als Vice President Information Technologies. Hij begon zijn loopbaan bij General
Electric en werkte vervolgens bij The Stanley Works, International Paper en bpost, waar hij functies met een steeds grotere verantwoordelijkheid bekleedde in Operations, Supply
Chain, IT en Business Transformation. Xavier behaalde een
MBA aan de University of Chicago Booth School of Business
en een masterdiploma burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven.

BEZOLDIGINGS- EN
BENOEMINGSCOMITÉ

Aanwezigheid bestuurders tijdens de vergaderingen van de
Raad van Bestuur en de Comités van de Raad

5

3

5

2

3
4
3
5

2
2
2
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Raad van Bestuur

Auditcomité

In 2017 is de Raad van Bestuur zeven keer samengekomen. In
februari kwamen de bestuurders samen in Amsterdam (Nederland), waar ze de ISE-beurs bezochten om op de hoogte te
blijven van de nieuwste producten en trends in de audiovisuele
sector.

Het Auditcomité komt minstens twee keer per jaar samen
met de commissaris en het hoofd van de interne audit om
te overleggen over zaken die onder de bevoegdheid van
het Auditcomité vallen en over zaken die voortvloeien uit
de audit. De vergaderingen van het Auditcomité worden ook
bijgewoond door de CEO en de CFO, tenzij de leden van het
Auditcomité apart willen vergaderen.

Tijdens elke vergadering evalueerde en besprak de Raad van
Bestuur de financiële resultaten en de financiële vooruitzichten
van het bedrijf op korte en middellange termijn. In het begin
van het jaar en op aanraden van het Auditcomité heeft de
Raad de financiële resultaten van 2016 goedgekeurd en het
dividend voorgesteld dat ter goedkeuring wordt voorgelegd
aan de aandeelhouders. De Raad beraadde zich ook over de
verlenging van de mandaten van de bestuurders zoals voorgesteld door het Bezoldigings- en Benoemingscomité. In nauw
overleg met het Core Leadership Team heeft de Raad ook
nagedacht over de strategie van alle divisies op korte en middellange termijn, de groei-initiatieven van de groep besproken
en er beslissingen over genomen, en de financiële budgetten
voor 2018 goedgekeurd.
De Raad hield nauw toezicht op de uitvoering van strategische
projecten zoals de verkoop van Barco’s Lighting-activiteit en
de New Cinema Joint Venture met China Film Group, Appotronics en CITIC. De Raad was tot slot ook aanwezig op tal
van demonstraties van nieuwe technologieën op het vlak van
automatische beslissingsondersteuning en quasi-naadloze
lcd-schermen.

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in de uitvoering
van zijn toezichthoudende verantwoordelijkheden met
betrekking tot:
• risicomanagement en interne controle;
• betrouwbaarheid en integriteit van de jaarrekening van
de Groep en periodieke en occasionele rapportering;
• de naleving van de wettelijke en reglementaire vereisten
en de Ethische gedragscode;
• prestaties, kwalificaties en onafhankelijkheid van de
externe auditoren;
• prestaties van de interne auditfunctie.
In 2017 is het Auditcomité vijf keer samengekomen. De
Voorzitter van het Auditcomité bracht over de resultaten
van elke vergadering verslag uit aan de Raad van Bestuur.
Het jaarlijkse verslag over de activiteiten van het Auditcomité
en de zelfevaluatie van het Comité werd voorgelegd aan de
Raad van Bestuur.
De commissaris woonde drie vergaderingen bij waarop
verslag werd uitgebracht over de resultaten van de audit- procedures en specifieke aandachtspunten werden aangekaart.
In de beleidsbrief van de commissaris stonden geen aanbevelingen voor materiële wijzigingen.
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Het Auditcomité evalueerde de algemene risicodomeinen
van de Groep en de procedures voor risicomanagement
en -controle met betrekking tot de volgende domeinen:
juridische risico’s en compliancerisico’s, IT, wisselkoers
beheer en thesaurie, gezondheid, veiligheid en milieu, interne
controle en het verzekeringsprogramma.
Elk kwartaal worden de financiële verslagen besproken
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan kritieke
boekhoudkundige schattingen en onzekerheden en aan
de conforme toepassing van waarderingsregels en niet in
de balans opgenomen verplichtingen. De vergadering van
het Auditcomité van december wordt gewijd aan de voorbereiding van de jaarafsluiting, waarbij de nadruk ligt op de
evaluatie van de testprocedures voor bijzondere waardevermindering van goodwill en geactiveerde ontwikkelingskosten.

Het Bezoldigings- en Benoemingscomité heeft toegang tot
alle middelen die het nuttig acht om zijn taken uit te voeren,
inclusief extern advies.
Het Comité is zich bewust van het belang van diversiteit in
de samenstelling van de Raad van Bestuur in het algemeen
en van de culturele en genderdiversiteit in het bijzonder. Het
Comité heeft hiermee rekening gehouden wanneer er recent
nieuwe bestuurders moesten worden aangesteld, in lijn met
artikel 526 quater §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Voor meer inlichtingen over hoe het bedrijf omgaat met
diversiteit en gelijke kansen verwijzen we naar het duurzaamheidsluik in dit verslag (Sustainable Impact Plan – Mensen).
In 2017 kwam het Bezoldigings- en Benoemingscomité vijf
keer samen.

Bezoldigings- en Benoemingscomité

Het HR-plan voor 2017-2020 werd in het begin van het jaar
voorgelegd aan het Comité.

Het Bezoldigings- en Benoemingscomité vervult de missie
die de wetgeving voorschrijft en komt minstens drie keer per
jaar samen, en verder telkens wanneer het Comité bepaalde
zaken dient te behandelen die binnen zijn bevoegdheid vallen. De CEO wordt uitgenodigd op de meetings, behalve als
die zaken betreffen die hem persoonlijk aanbelangen. De
meetings worden voorbereid door de Chief HR Officer, die
de meetings bijwoont.

Het Bezoldigings- en Benoemingscomité heeft de bezoldiging van het Core Leadership Team en de CEO geëvalueerd.
Dit omvatte de definitie en evaluatie van bonuscriteria, principes voor uitstel van bonussen en de algemene beoordeling
van de samenstelling en positionering van verloningen op
basis van externe gegevens. Zowel de bonussen van 2016 als
de salarissen en de geplande bonussen voor 2017 werden
op die manier geëvalueerd.

Het Comité geeft zijn opinie over aanstellingen bij de Raad
van Bestuur (Voorzitter, nieuwe leden, hernieuwingen en
Comités) en van leden van het Core Leadership Team. Andere
onderwerpen op de agenda van het Comité zijn het bezoldigingsbeleid, de vergoedingen van het senior management,
kritieke opvolgingen en benoemingen.

Het Bezoldigings- en Benoemingscomité besprak de resultaten van een grote wereldwijde studie rond de bezoldigingmix
(basissalaris en incentives op korte en lange termijn) en
mogelijke beloningstools. De inzichten hielpen hen bij het
uitwerken van de Barco Reward Strategy.

Verslag van de Raad van Bestuur

Ook de aanstelling van nieuwe leden van de Raad van
Bestuur en van het Core Leadership Team, evenals de prestatie en de opvolging van het Core Leadership Team stonden
op de agenda. In de aanloop naar de algemene vergadering
stond het comité in voor de voorbereiding en review van het
bezoldigingrapport.
Met betrekking tot het aandelenoptieplan van 2017 heeft het
comité de richtlijnen van 2017 besproken en bevestigd. Er
werd bijzondere aandacht geschonken aan de verhouding
tussen de verschillende verloningscomponenten van het
senior management en het relatieve gewicht van aandelengerelateerde verloning, alvorens deze goed te keruen en ter
goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur. Op
advies van de CEO heeft het comité de toekenningen aan het
Core Leadership Team en de principes waaraan medewerkers
van Barco moeten voldoen om in aanmerking te komen,
goedgekeurd. De toekenning voor de CEO werd voorgesteld
en geëvalueerd door het comité alvorens ze ter goedkeuring
aan de Raad van Bestuur werd voorgelegd.
Ter voorbereiding voor 2018 werden de voorgestelde budgetten voor salarisverhogingen voor de verschillende landen
bekeken. Naar aanleiding van de aankondiging dat een
nieuwe joint venture zal worden opgezet die zal focussen
op het commercialiseren van cinemaoplossingen werden
een reeks HR-aspecten van deze verandering voorgelegd
aan de Commissie.

Strategisch en Technologisch Comité
De Raad van Bestuur heeft een Strategisch en Technologisch Comité opgericht waarin ook de Voorzitter en de CEO
zetelen. De Voorzitter zit het Comité voor. Het Comité komt
samen wanneer een kwestie door de CEO wordt voorgelegd.
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Leden van het Core Leadership Team en andere leden van
de Raad kunnen worden uitgenodigd om de vergaderingen
van het Comité bij te wonen. Het Comité komt minstens
eenmaal per jaar samen om de bestaande strategie en de
technologie roadmap te beoordelen.
Het Strategisch en Technologisch Comité bespreekt de
mogelijkheden die de bedrijfsstrategie zouden kunnen beïnvloeden. Mogelijke onderwerpen zijn onder meer fusies en
overnames, investeringen in nieuwe technologieën of in
markten of regio’s die een invloed kunnen hebben op de
toekomst van het bedrijf. Het gaat hier altijd om investeringen
die gespreid zijn over een aantal jaren en waarvoor het bedrijf
zich gedurende de volledige duur van het project financieel
verbindt tot een minimumbedrag van tien miljoen euro.
In 2017 kwam het Strategisch en Technologisch Comité vier
keer samen. Het Comité organiseerde ook specifieke werkvergaderingen per divisie om een gepaste diepgang en focus
op Barco’s divisies te garanderen.
Het Core Leadership Team presenteerde een aantal overnamevoorstellen. Het Strategisch en Technologisch Comité
voerde diepgaande discussies over de strategische waarde
van de voorgestelde overnames in het kader van de langetermijnstrategie van het bedrijf. Het Comité evalueerde ook
de mogelijkheden en de risico’s van de projecten en gaf
aanwijzingen met betrekking tot de transactieparameters.
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Evaluatie van de Raad van Bestuur
en de Comités van de Raad
De Raad van Bestuur doet regelmatig aan zelfevaluatie. De
bedoeling is om de werking van de Raad als geheel en van
de Comités van de Raad te beoordelen. Hiervoor worden
met elk lid van de Raad van Bestuur individuele gesprekken
gevoerd. Op basis van deze interviews wordt een verslag
opgesteld dat voor bespreking en eventuele maatregelen
wordt voorgelegd aan de voltallige Raad van Bestuur. De volgende thema’s komen aan bod: de kwaliteit van de interactie
tussen het management en de Raad van Bestuur, de kwaliteit
van de informatie en de documenten voorgelegd aan de
Raad van Bestuur, de voorbereiding van vergaderingen van
de Raad van Bestuur, de kwaliteit van de besprekingen en
besluitvorming door de Raad van Bestuur, de mate waarin de
Raad van Bestuur alle relevante problemen op het vlak van
strategie, organisatie en management aanpakt en de bijdrage
van alle raadsleden aan het besluitvormingsproces tijdens
de vergaderingen. Door dit proces kunnen de nodige maatregelen worden genomen om het bestuur van het bedrijf
voortdurend te verbeteren. Voordat een bestuurder (her)
benoemd wordt, bespreekt en evalueert het Bezoldigings- en
Benoemingscomité de bijdrage van de individuele bestuurder
aan de Raad van Bestuur.
Het bovenstaande is volledig conform de Corporate Governance Code. We verwijzen ook naar Titel 1 (1.3) van het
Corporate Governance Charter van Barco, dat beschikbaar
is op www.barco.com/corporategovernance
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Bezoldigingrapport
voor boekjaar 2017
Procedures voor het ontwikkelen van het
bezoldigingsbeleid en voor het bepalen van de
bezoldiging toegekend aan niet-uitvoerende
bestuurders en leden van het Core Leadership
Team (CLT)
Het bezoldigingbeleid voor de Raad van Bestuur en het CLT
houdt rekening met de heersende wetgeving, de Corporate
Governance Code en marktdata. Het wordt opgevolgd en
regelmatig nagekeken door het Bezoldigings- en Benoemingscomité – met de hulp van specialisten – om te zien of
het in overeenstemming is met de veranderingen in de wet,
de Corporate Governance Code en de heersende marktpraktijken en trends. De Voorzitter van het Bezoldigings- en
Benoemingscomité informeert de Raad over de activiteiten
van het Comité en geeft advies rond eventuele veranderingen in het bezoldigingbeleid. Indien de wet dat vereist,
zal de Raad veranderingen in het beleid aan de algemene
vergadering voorleggen voor goedkeuring.

Bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders
(in euro)
Op 27 april 2017 heeft de algemene vergadering, krachtens
artikel 17 van de statuten, de globale vergoeding van de volledige Raad van Bestuur vastgesteld op een totaalbedrag van
2.4126.043 euro voor het jaar 2017. Dit bedrag omvat ook de
vergoeding van de uitvoerende bestuurder. Het resterende
bedrag wordt over de andere leden van de Raad verdeeld in
overeenstemming met de interne regels.
De vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders bestaat
enkel uit een jaarlijkse vaste component plus zitpenningen
per vergadering die de bestuurders bijwonen. In lijn met de
tijd die hij/zij besteedt aan het opvolgen van Barco-business
krijgt de Voorzitter van de Raad een ander verloningspakket.

Dat omvat enkel een vaste component, die door het Bezoldigings- en Benoemingscomité wordt bepaald en goedgekeurd
door de Raad.
De gewone aandeelhoudersvergadering van 25 april 2013
besliste om de verloning van de bestuurders vanaf boekjaar
2013 vast te leggen op:
• een jaarlijkse bruto vaste verloning van 100.000 euro
voor de Voorzitter van de Raad
• een jaarlijkse bruto vaste verloning van 25.000 euro
per bestuurder, plus individuele zitpenningen voor
aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van
Bestuur (2.550 euro bruto)
• 2.550 euro bruto voor leden van het Auditcomité en
5.125 euro bruto voor de Voorzitter per meeting van de
Raad die ze bijwonen
• 2.550 euro bruto voor leden van het Bezoldigings- en
Benoemingscomité per meeting van het Comité die ze
bijwonen
• 2.550 euro bruto per volle dag en 1.500 euro bruto
per halve dag voor leden van het Strategisch en
Technologisch Comité, per meeting van het Comité die
ze bijwonen
• de Voorzitter van de Raad, de CEO en leden van het
CLT krijgen geen zitpenningen voor het bijwonen van
meetings van Raad en de Comités.
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen variabele
prestatie-of resultaatgebonden bezoldiging. Ze hebben ook
geen recht op aandelenopties of aandelen, noch op een
aanvullend pensioenplan.
Deze verloningen worden gerekend als algemene kosten.
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Individuele bezoldiging voor niet-uitvoerende bestuurders
Raad van Bestuur
VASTE
VERLONING
Charles Beauduin

BIJWONEN VAN
BOARDMEETING

BIJWONEN VAN MEETING
VAN HET COMITE

100,000

TOTAAL 2017
100,000

Antoon De Proft

10,250

2,550

5,100

17,900

Frank Donck

20,500

17,850

0

38,350

Bruno Holthof

20,500

17,850

17,250

55,600

Ashok K. Jain

20,500

17,850

6,000

44,350

Hilde Laga

20,500

17,850

7,650

46,000

Luc Missorten

20,500

17,850

38,375

76,725

Jan P. Oosterveld

20,500

17,850

12,750

51,100

An Steegen

13,667

12,750

3,000

29,417

Christina von Wackerbarth

20,500

12,750

5,100

38,350

6,833

5,100

3,000

14,933

Eric Van Zele

Op verzoek van het bedrijf hebben de volgende bestuurders
specifieke taken op zich genomen buiten het toepassingsgebied van hun bestuurderschap, waarvoor zij als volgt een
compensatie ontvingen:
• Jan P. Oosterveld is een niet-uitvoerend bestuurder van
Barco B.V. (Nederland) en ontvangt een vaste vergoeding
van 12.000 euro per jaar.
• Ashok K. Jain: op basis van zijn uitgebreide ervaring in
Silicon Valley wordt de heer Ashok K. Jain verzocht
extra tijd te investeren in technologiebeoordelingen, de
identificatie van potentiële fusies en overnames en het
leggen van nieuwe contacten: 16.500 euro (11 dagen tegen
1.500 euro per dag).

Bezoldigingbeleid voor de volgende twee boekjaren
We zijn niet van plan om veranderingen door te voeren aan
de bezoldiging voor niet-uitvoerende bestuurders.

Verslag van de Raad van Bestuur
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Bezoldiging CEO en
Core Leadership Team (in euro)
De bezoldiging voor de CEO en het Core Leadership Team
wordt bepaald door het Bezoldigings- en Benoemingscomité,
in overeenstemming met de voorschriften opgenomen in het
Corporate Governance Charter onder titel 4 (‘Bezoldiging’),
dat geraadpleegd kan worden op
www.barco.com/corporategovernance.

Bezoldigingsstrategie en compensatiestructuur
Barco wil op basis van duurzame HR-praktijken een aantrekkelijk bedrijf zijn voor toptalent in de technologiemarkt.
Een aantrekkelijk loon vormt samen met carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden de basis van Barco’s Employee
Value Proposition. In het algemeen streeft Barco voor wat
betreft het total verloningspakket naar een positie boven
de marktmediaan, met een substantieel variabel gedeelte
gebaseerd op de prestaties van het bedrijf, het team en het
individu. Verloningsbeslissingen zijn compliant en rechtvaardig en wegen kosten en waarde op een passende wijze af.
Het Bezoldigings- en benoemingscomité herziet de verloning voor de leden van het Core Leadership Team elk jaar.
Het comité beoordeelt de algemene competitiviteit met de
markt (op basis van tweejaarlijkse externe marktgegevens),
de individuele marktpositie en de individuele prestaties.
Aan de hand van deze beoordeling worden de individuele
loonpakketten, het loonbeleid en criteria voor de variabele
verloning aangepast.
De belangrijkste elementen van Barco’s verloningsbeleid
voor executive management zijn het basissalaris, een variabele kortetermijnvergoeding, aandelenopties, een bijdrage
in het pensioenplan en verschillende andere componenten.

Basissalaris
Het basissalaris weerspiegelt de functieverantwoordelijkheden, kenmerken van de job, ervaring en vaardigheden. Het
wordt jaarlijks herbekeken en kan worden verhoogd indien
de externe markt dit rechtvaardigt.
Pensioen en voordelen
De voornaamste doelstelling van de pensioen- en verzekeringsplannen is om onze medewerkers en hun familie zekerheid te bieden, als ze de pensioenleeftijd naderen, gezondheidsproblemen hebben of bij invaliditeit of overlijden.
Kortetermijnincentive
Een sterke focus op de prestaties en realisaties op groeps-,
divisie-/regionaal/functioneel en individueel niveau
worden weerspiegeld in het variabel kortetermijnbezoldigingprogramma dat rechtstreeks is gelinkt aan de jaarlijkse
businessdoelstellingen.
Indien het beoogde variabele deel van de vergoeding van
individuele leden van het executive management hoger zou
liggen dan de grens van 25% van de totale verloning, dan
wordt de betaling van de overschrijding uitgesteld en betaald
op voorwaarde van toekomstige duurzame prestaties.

Aandelenopties
Het aandeeloptieplan geeft elke begunstigde het recht om
Barco-aandelen te kopen aan een uitoefenprijs die overeenstemt met de reële marktwaarde van de aandelen bij
toekenning.
Omdat de toekenning van aandeelopties niet gebaseerd
wordt op individuele- of bedrijfsprestaties, worden ze niet
beschouwd als variabele bezoldiging zoals gedefinieerd door
de Wet op Corporate Governance.
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Verloningspakket Chief Executive Officer
Het verloningspakket van de Chief Executive Officer bestaat
uit een basisvergoeding, een variabele vergoeding, aandelenopties, een pensioentoelage en andere componenten.
Barco streeft ernaar om een competitief bezoldigingpakket
aan te bieden dat in lijn ligt met de verantwoordelijkheden
van een Chief Executive Officer die een industriële groep
leidt met verschillende businessplatformen.

Jan De Witte

VERGOEDING

Het bedrag van de bezoldiging en andere voordelen die het
bedrijf of zijn zusterbedrijven rechtstreeks en onrechtstreeks
toekennen aan de Chief Executive Officer, rekening houdend
met zijn rol in 2017, wordt hieronder beschreven.
Er werden geen aandelen toegekend.

COMMENTAREN
Inclusief Belgische basisvergoeding en vergoeding voor
buitenlandse bestuurder

Basisvergoeding

600.000 euro

Variabele kortetermijnvergoeding

570.000 euro

Jaarlijkse variabele vergoeding gebaseerd op de prestaties in 2017,
drempel maximum bonusbetaling: 120% van basisvergoeding.
Dit bedrag maakt deel uit van de bonusprovisie inbegrepen in de
resultaten voor 2017.*
In lijn met de Belgische wet van 6 april 2010 rond Corporate
Governance is de betaling van de helft van de variabele vergoeding uitgesteld (25% na 1 jaar en 25% na 2 jaar) en onderhevig aan
doelstellingen of criteria op meerdere jaren.

Aandelenopties

30.000 opties

Aantal aandelenopties toegekend in 2017

Pensioen- en verzekeringsplannen

300.000 euro

Andere voordelen

24.182 euro

* Exclusief de uitgestelde jaarlijkse variabele vergoeding gebaseerd op de prestaties in 2017.

Verloningspakket Senior Vice Presidents
(Core Leadership Team)
Het verloningspakket voor de leden van het Core Leadership
Team exclusief de Chief Executive Officer bestaat uit een
basisvergoeding, een variabele vergoeding, aandelenopties,
een pensioenbijdrage en verschillende andere componenten.
Barco streeft ernaar om een competitief bezoldigingpakket
aan te bieden dat in lijn ligt met de verantwoordelijkheden
van elk lid van het CLT dat een globale industriële groep leidt
met verschillende businessplatformen.

De Chief Executive Officer evalueert de prestaties van elk
van de andere leden van het CLT en bezorgt zijn beoordeling
aan het Bezoldigings- en Benoemingscomité. Deze evaluatie
gebeurt jaarlijks op basis van de gedocumenteerde doelstellingen die rechtstreeks worden afgeleid van het businessplan,
waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke verantwoordelijkheden van elk CLT-lid. Alle elementen gebaseerd
op prestaties worden berekend op basis van de realisaties
afgewogen tegenover de doelstellingen.

Verslag van de Raad van Bestuur
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Pensioen en andere voordelen
Het Core Leadership Team heeft recht op voordelen zoals
pensioen en vergoeding bij overlijden en invaliditeit op basis
van de bepalingen van de plannen voor het senior management van toepassing in het land waar zij gebaseerd zijn.
Andere voordelen, zoals medische zorg en bedrijfswagens
of wagenvergoedingen, worden ook voorzien in lijn met de
regels van toepassing in het land waar het CLT-lid is gebaseerd. Het soort en de omvang van deze andere voordelen
zijn hoofdzakelijk in lijn met de mediaan in de markt.
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Aandelenopties
Het Core Leadership Team ontvangt aandelenopties.
Het Core Leadership Team dat besproken wordt in dit hoofdstuk omvat 14 personen. Een persoon verliet het CLT in 2017
en er kwamen drie nieuwe leden bij.

Verloningsbeleid voor de volgende twee boekjaren
We zijn niet van plan om veranderingen door te voeren aan
de verloning voor leden van het Core Leadership Team.

Kortetermijn incentive
Een sterke focus op de prestaties en realisaties op groepsen individueel niveau worden weerspiegeld in het variabel
kortetermijnbezoldigingprogramma dat rechtstreeks is gelinkt
aan de jaarlijkse businessdoelstellingen.
De kortetermijnbonus is gebaseerd op groeps- (40%), divisie-,
regionale, functionele (30%) en individuele prestaties (30%).
De variabele bonus voor 2017 is gebaseerd op EBITDA, vrije
cashflow, kosten, bestellingen, omzet en individuele targets.

VERGOEDING
Basisvergoeding

3.060.721 euro

COMMENTAREN
Incl. lokale basisvergoeding en vergoeding voor buitenlandse
bestuurders

Variabele kortetermijnvergoeding

928.920 euro

Jaarlijkse variabele vergoeding gebaseerd op de prestaties in 2017,
drempel voor maximum bonusuitbetaling staat op 150% van de
on-target bonus. Het bedrag van 928.920 euro werd voorzien voor
in de resultaten van 2017, maar de individuele evaluatie is nog niet
goedgekeurd door de Raad.

Aandelenopties

49.000 opties

Aantal aandelenopties toegekend in 2017

Pensioen- en vergoeding bij overlijden

297.853 euro

Gedefinieerde bijdragen

Vergoeding bij invaliditeit
Andere voordelen*

69.642 euro
213.642 euro

* Incl. gezondheidsverzekering, risicoverzekeringen, bedrijfswagens, maaltijdcheques en kosten voor representatie.
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Aandelenopties toegekend aan het Core Leadership Team in 2017

Na goedkeuring door de algemene vergadering en op voorstel van het Bezoldigings- en Benoemingscomité heeft de
Raad van Bestuur beslist aandelenopties toe te kennen aan
147 senior managers van de groep in 2017. De uitoefenprijs is
87.75 euro per optie, met een wachtperiode van drie jaar voor
het EEA plan en van twee jaar voor het niet-EEA plan. Het
aantal aandelen toegekend aan elke individuele begunstigde
is gedeeltelijk variabel, gebaseerd op een evaluatie van de
prestaties, m.a.w. in hoeverre de betrokkene bijdraagt tot het
succes van het bedrijf op lange termijn. De opties worden
gratis aangeboden aan de begunstigden.

Naam

Aantal aandelenopties
toegekend in 2017

De leden van het Core Leadership Team kregen en aanvaardden 49.000 aandelenopties. Het Core Leadership Team
ontving geen aandelen als onderdeel van hun bezoldigingpakket.
We verwijzen naar pagina C/70 in de Financial Statements voor een overzicht van het aantal warranten en
aandelenopties uitoefenbaar onder de warranten- en aandelenoptieplannen.
Het Core Leadership Team wordt voorgesteld op pagina’s
A/62 - A/66 van dit jaarverslag.

Aantal aandelenopties
uitgeoefend in 2017

Aantal aandelenopties
vervallen in 2017

Xavier Bourgois

1.500

-

-

Piet Candeel

3.000

3.000

-

Tet Jong Chang

4.000

-

-

Ney Corsino

3.000

550

-

Olivier Croly

4.000

-

-

Ann Desender

6.000

-

-

An Dewaele

4.000

-

-

Johan Heyman
Filip Pintelon
George Stromeyer
Kurt Verheggen

500

250

-

5.000

3.000

-

15.000

-

-

3.000

-

-
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Belangrijkste bepalingen van de contractuele relaties met het bedrijf en/of zusterbedrijven,
inclusief de betalingen met betrekking tot vergoeding in geval van vroeg vertrek

Leden van het Core Leadership Team, inclusief de CEO, hebben een bestuurdersrol in zusterbedrijven van de groep, als
deel van hun verantwoordelijkheid. Als dergelijke bestuurdersrollen worden vergoed, dan worden ze inbegrepen in
de bedragen hierboven opgesomd, onafhankelijk van het
feit of de positie onder lokale wetgeving geacht wordt een
werknemers- of zelfstandigen statuut te zijn.
Voor de vertrekregelingen van leden van Core Leadership
Team gelden de lokale wetgeving of de normale afspraken,
met uitzondering van:
• De Chief Executive Officer: volgens het contract dat werd
opgemaakt toen de CEO werd benoemd, geldt een opzegtermijn van zes maanden.
• Ney Corsino schakelde over op een Amerikaanse arbeidsovereenkomst, waarin een ontslagvergoeding van twaalf
maanden jaarlijkse vergoeding is opgenomen indien het
dienstverband wordt beëindigd om andere redenen dan
dringende reden.
De contracten van de leden van het Core Leadership Team
bevatten geen clausule die zou voorzien in het terugkrijgen
van de variabele vergoeding in geval van foutieve financiële informatie. De geauditeerde jaarcijfers worden als basis
genomen om te bepalen of de vooropgestelde doelstellingen
al dan niet gehaald zijn.

Vertrek van leden van
het Core Leadership Team
Paul Matthijs verliet de Barco Group in 2017.

Presentatie van het bezoldigingsverslag
aan de aandeelhouders
Het bezoldigingsverslag zal ter stemming aan de aandeelhouders worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering van 26 april 2018.
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Gedragscode

Transparantie van transacties met betrekking tot
aandelen of andere financiële instrumenten van
Barco
De handelscode van Barco is onderdeel van het Corporate
Governance Charter dat beschikbaar is op de Barco website
(www.barco.com/corporategovernance). De code beantwoordt aan de vereisten van de Verordening (EU) nr. 596/2014
van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik. Personen met
managementverantwoordelijkheden en personen die nauwe
banden met hen onderhouden, dienen de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’) binnen een termijn
van drie werkdagen na afsluiting van de transactie op de
hoogte te brengen van alle transacties met betrekking tot
aandelen of andere financiële instrumenten van Barco. Dergelijke transacties worden openbaar gemaakt op de website
van de FSMA (www.fsma.be) en op de website van het bedrijf,
in dit laatste geval op totaalbasis.

Functioneel belangenconflict
Een bestuurder die een bestuurder of businessmanager is
van een klant of een leverancier, of die door een klant of
leverancier wordt tewerkgesteld, moet dit feit melden aan
de Raad van Bestuur voor die een agendapunt bespreekt dat
(direct of indirect) betrekking heeft op deze klant of leverancier. Deze verplichting geldt ook wanneer een familielid van
een bestuurder een van de bovenvermelde functies bekleedt.
Dezelfde regel is van toepassing wanneer een bestuurder
of een familielid van de bestuurder (direct of indirect) in het
bezit is van meer dan 5% van de aandelen met stemrecht van
een klant of leverancier.
Als gevolg hiervan moet de betreffende bestuurder:
• de vergadering verlaten wanneer dit agendapunt wordt
besproken;
• zich onthouden van de beraadslaging en de besluitvorming
over het betreffende agendapunt.

Belangenconflicten
Basisprincipes
• Art. 523 van het Wetboek van vennootschappen voorziet
in de regelgeving om een oplossing te vinden voor
belangenconflicten die zich voordoen binnen het kader
van het mandaat van een bestuurder.
• Elke bestuurder dient deze regelgeving strikt na te leven.
• Elke handeling of transactie die een potentieel belangenconflict met zich meebrengt, dient zorgvuldig te worden
onderzocht teneinde een dergelijk belangenconflict te
vermijden.
• In 2017 heeft geen enkele bestuurder enig belangenconflict in de zin van art. 523 van het Wetboek van vennootschappen gemeld.

Deze wettelijke bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de klant of leverancier een beursgenoteerd bedrijf is
en wanneer de deelname van de bestuurder (of van een
familielid van de bestuurder) plaatsvindt in het kader van
activa die onder beheer werden geplaatst van een vermogensbeheerder die deze activa naar eigen oordeel beheert,
zonder rekening te houden met de bestuurder (of met een
familielid van de bestuurder).

Verslag van de Raad van Bestuur

Commissaris

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 30 april
2015 werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Brussel, herbenoemd als commissaris van het
bedrijf voor een periode van drie jaar.
In 2017 bedroeg de vergoeding die voor controleactiviteiten
aan de commissaris werd betaald 375.774 euro. Aan de commissaris werd nul (0) euro vergoeding betaald voor speciale
opdrachten.
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Risicomanagement en controleprocessen
Risicomanagement processen

Risicofactoren

Pagina A/83

Pagina A/87

Financieel risicobeheer
en interne controle
Pagina A/89

Risicomanagement
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In de context van zijn bedrijfsactiviteiten wordt Barco blootgesteld aan een
brede waaier risico’s die ertoe kunnen leiden dat Barco zijn doelstellingen niet
bereikt of zijn strategie niet met succes kan uitvoeren. Barco wil anticiperen op
die risico’s die een impact hebben op het bedrijf en wil die risico’s ook identificeren, prioriteren, beheren en monitoren. Daarom hanteert Barco een systeem
voor risicomanagement en -controle in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code van 2009.
Risicobeheer is een kerntaak van de Raad van Bestuur, het Core Leadership
Team en alle andere medewerkers met managementverantwoordelijkheden.

Het systeem voor risicomanagement en -controle is ontworpen om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

Operationele
en strategische
doelstellingen

De principes van het COSO-referentiekader en de ISO
31000-standaard voor risicomanagement vormden het
uitgangspunt voor de uitwerking van het systeem voor
risicomanagement en -controle.

Operationele
uitmuntendheid

Monitoring

Informatie en
communicatie

Doelen

Gecontroleerde
omgeving

Doelstellingen

Risicobeheer
en
-controlesysteem

Controleactiviteiten

Compliance met alle
geldende wetten en
voorschriften

Correcte en tijdige
financiële rapportering

Identificatie

Risicorespons

Analyse en
evaluatie

Risicomanagement
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Gecontroleerde omgeving
Barco streeft naar een cultuur van volledige compliance en
een risicobewuste houding. Door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden te definiëren in alle relevante domeinen
creëren we een omgeving waarin we onze bedrijfsdoelstellingen en -strategieën op gecontroleerde wijze kunnen
nastreven. Om dat kader te scheppen, worden verschillende
bedrijfsbrede beleidslijnen en procedures gehanteerd zoals:
• De geactualiseerde Ethische gedragscode
• Regels voor beslissings- en tekenbevoegdheid
• De waarden van Barco
• Het systeem voor kwaliteitsbeheer en andere
beheersystemen
• Processen voor risicoanalyse, -rapportering en
-vermindering

Risicobeheerproces
Risicobeheer is grondig ingebed in de Barco-processen, op
elk niveau. Voor elk primair, besturend - of ondersteunend
proces heeft Barco een systematische risicobeheeraanpak
uitgewerkt en geïmplementeerd. Het bestaat uit vijf stappen:
identificatie, analyse, evaluatie, response en monitoring.
Het Core Leadership Team staat volledig achter deze aanpak.
De werknemers worden regelmatig over deze onderwerpen
geïnformeerd en opgeleid om zo een voldoende hoog
niveau van risicomanagement en -controle te kunnen garanderen op alle bedrijfsniveaus.

Identificatie en analyse: jaarlijkse risicobeoordeling en analyse van de gebieden waar
regels onvoldoende worden nageleefd
(compliance-gapanalyse)
Tijdens het vierde kwartaal van het jaar voert Barco voor
het hele bedrijf een risicobeoordeling en een compliance-gapanalyse uit. Het doel van deze oefening bestaat erin
om het risicobewustzijn in heel Barco te vergroten en te
formaliseren, door een aanzienlijk deel van het management
en de mensen die een sleutelfunctie bekleden bij dit proces
te betrekken. Het moedigt het management aan om actief
na te denken over de risico’s die een impact hebben op onze
business en biedt hen – evenals alle andere executives – een
duidelijk zicht op hoe hun collega’s over de hele wereld risico
percipiëren.
Om de risico’s te identificeren, organiseert Barco een reeks
risico-interviews, audits en peilingen. Het resultaat wordt
samengevoegd in een overzicht dat naar de leden van het
CLT gaat. Alle domeinen van het Barco risico-universum
komen daarbij aan bod. De CLT-leden bepalen en rangschikken het inherente risico (waarschijnlijkheid, impact),
het restrisico (controleniveau). Het resultaat van hun werk
wordt samengevat in een definitief verslag dat wordt beoordeeld door het Auditcomité. Het resultaat wordt ook gebruikt
voor de planning van de interne audit, als input voor het
werkprogramma inzake risico’s en compliance, voor verzekeringsprogramma’s en om corrigerende en beperkende
maatregelen te treffen.
De Risk and Compliance Manager heeft de leiding over deze
oefening, samen met de Interne Auditeur.
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Risico-universum van Barco
Alle risico’s zijn opgenomen in het risico-universum van Barco, dat kan worden opgedeeld in vier risicocategorieën:

Operationele
risico’s

Financiële
risico’s

Compliancerisico’s

Strategische
risico’s

HRM
(sociale aspecten, personeel,
mensenrechten, …)

Accounting & controlling

Ethiek en zakelijk gedrag

Technologie (externe
dynamiek/evolutie)

Financiële rapportering

Wetgeving en door de
overheid opgelegde
beperkingen

Ontwikkeling van nieuwe
producten en product
lifecycle management
Verkoop en
dienst na verkoop
Operaties
Informatietechnologie
Sourcing en leveranciers
Relatiebeheer
Eigendom
en vaste activa

Kasbeheer

Technologie (intern)
Operationele strategie

Liquiditeit, leningen
en kapitaal
Vooruitzichten
en planning

Milieu, gezondheid,
veiligheid en beveiliging
Productregelgeving
Internationale normen

Markt en concurrentie
Organisatiestrategie

Risicomanagement
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Risico-evaluatie

Risicorespons

Om aan de risico’s de juiste prioriteit toe te kennen, worden
ze eerst geëvalueerd door ze op een consistente manier
onder te brengen in een impact en een waarschijnlijkheidsdiagram. Het resulterende inherente risico houdt nog geen
rekening met de managementactiviteiten of controlemaatregelen om dat risico in te bedden.

Managementrespons op restrisico’s
‘Te verbeteren risico’s’ worden aangepakt met behulp van
een actieplan om zodoende de impact van dit soort risico’s
op het vermogen van het bedrijf om zijn doelstellingen te
bereiken, tot een minimum te beperken. Dit soort risico’s
wordt in voorkomend geval opgevolgd door de CEO.

FREQUENT

De ‘op te volgen risico’s’ worden opgevolgd door een lid
van het Core Leadership Team.
Aanvaardbare risico’s en ‘te optimaliseren risico’s’ worden
opgenomen in het risicoregister van het betreffende proces.
Elk risico wordt toegewezen aan een eigenaar die verantwoordelijk is voor monitoring en opvolging.

ZELDZAAM
DESTRUCTIEF

VERWAARLOOSBAAR

Het restrisico wordt dan bepaald door rekening te houden
met het controleniveau (controlemaatregelen en hun efficiëntie) van elk risico.

INHERENT RISICO

Verbeteren

Opvolgen

Aanvaarden

Optimaliseren

CONTROLENIVEAU

De schalen voor impact, waarschijnlijkheid en controleniveau
zijn gebaseerd op een aanvaardbaar niveau van risicoblootstelling dat wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.

De Risk and Compliance Manager biedt ondersteuning bij
de invoering van duidelijke processen en procedures voor
een ruime waaier bedrijfsactiviteiten die verband houden
met de controle van conformiteit, veiligheid en export. Naast
deze controleactiviteiten is er een verzekeringsprogramma
ingevoerd voor bepaalde risicocategorieën die niet kunnen
worden geabsorbeerd zonder een aanzienlijk effect op de
balans van het bedrijf.
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Risicomonitoring
Informatie en communicatie
Een tijdige, volledige en nauwkeurige informatiestroom,
zowel top-down als bottom-up, is van cruciaal belang voor
een effectief risicobeheer.

Dankzij monitoring kan Barco ervoor zorgen dat de interne
controles effectief blijven werken. De continuïteit en de
kwaliteit van Barco’s raamwerk voor risicomanagement en
-controle worden geëvalueerd door de volgende actoren:

Binnen de operationele domeinen heeft Barco een Management Control and Reporting System (MCRS) ingevoerd ter
ondersteuning van een efficiënt beheer en een nauwkeurige rapportering van zakelijke transacties en risico’s. Met dit
systeem kan het Barco-managementteam op regelmatige
tijdstippen relevante informatie verzamelen over bepaalde
bedrijfsactiviteiten. Dit proces zorgt voor een duidelijke toewijzing van functies en verantwoordelijkheden, waardoor
alle stakeholders op een consistente manier op de hoogte
kunnen worden gehouden van externe en interne wijzigingen of van risico’s die mogelijk een impact hebben op hun
verantwoordelijkheidsgebieden.

• Interne Auditeur – de taken en verantwoordelijkheden
die worden toegewezen aan de Interne Auditeur worden
verduidelijkt in het Internal Audit Charter, dat werd
goedgekeurd door het Auditcomité. De belangrijkste
taak van de afdeling Interne Audit zoals gedefinieerd in
het Internal Audit Charter is ‘de organisatie een
toegevoegde waarde bieden door op een
gedisciplineerde en systematische manier het interne
controlemechanisme te evalueren en aanbevelingen aan
te reiken om dit mechanisme te verbeteren”.
• De Externe Auditeur – in de context van de externe
audit beoordeling van de jaarrekeningen.
• De Compliance Officer – in het kader van het Corporate
Governance Charter van het bedrijf.
• De Risk and Compliance Manager – speelt binnen het
bedrijf een cruciale rol door te garanderen dat risicoitems correct worden gecoördineerd en opgevolgd.
De afdeling Legal, Risk and Compliance waartoe de Risk
and Compliance Manager behoort, rapporteert direct
aan de CEO via de commissaris.
• Het Auditcomité – de Raad van Bestuur en het
Auditcomité dragen de eindverantwoordelijkheid voor
de interne controle en het risicomanagement. (Zie ook
het deel ‘Comités van de Raad’ in dit ‘Company report’.)

Naast de invoering van het MCRS heeft de onderneming
verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid van
vertrouwelijke informatie te garanderen en om werknemers
een communicatiekanaal aan te reiken voor het rapporteren van (vermeende) schendingen van wetten, regels, het
bedrijfsbeleid of ethische waarden.

Risicomanagement
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Risicofactoren
Zoals in vorige jaren heeft Barco ook in 2017 zijn bedrijfsrisico’s in kaart gebracht en geanalyseerd. Hieronder staan de voornaamste risico’s die tijdens die oefening werden geïdentificeerd. We geven ook de trend aan, evenals de belangrijkste maatregelen.

Trend p

CYBERRISICO/GEGEVENSBESCHERMING
• Implementatie van een Information Security Managementsysteem en certificatie voor ISO27001
• Uitwerken van een wereldwijd programma voor de
bescherming van persoonlijke data (GDPR)
• Coördinatie door een Information Security Council
• Voortdurende aanpassing van de methodologie voor de
introductie van nieuwe producten (NPI) om de veiligheid van
onze producten te verbeteren

Een uitgebreid GDPR-complianceprogramma dat we wereldwijd zullen
uitrollen, zal ons helpen om persoonlijke
gegevens te beschermen.

MARKT/CONCURRENTIERISICO

Trend p

• Governancemodel met business review meetings en strategisch managementplan
• Uitrol van het Nieuw Technology Introduction process (NPI)
• Versterken van Central Technology Office

INTELLECTUEEL EIGENDOM
•
•
•
•

Trend p

Regelmatige opleidingen rond IP awareness
Proactief monitoren en tegengaan van inbreuken
Gestructureerde benadering voor het indienen van patenten
De vrijheid van handelen monitoren

KWALITEIT – NEW PRODUCT INTRODUCTION (NPI)
• Initiatief om de kwaliteitscultuur verder te verbeteren
• NPI-werkgroepen om de implementatie van het nauwgezette NPI-processen aan te houden en te verbeteren
• De NPI-methodologie voor software afwerken en aanhouden

Trend 
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KWALITEIT - POST FINAL QUALIFICATION REVIEW (FQR)

Trend 

• Grotere strategische focus op dienstverlening
• Implementatie van een Corporate Services Center
of Excellence

M&A GOVERNANCE EN INTEGRATIE

Trend p

• Controle van relaties met joint venture-partners
• Aandacht voor integratie na een overname

BUSINESS ETHICS
• Update van de Ethische gedragscode met
verplichte ondertekening en e-learningmodule
• Regelmatige sensibiliseringscampagnes;
de compliance awareness maand en de Compliance Challenge
• Algemene en specifieke opleidingen rond compliance

KOSTENBEWUSTZIJN

Trend 

Meer dan de helft van onze bedienden
wereldwijd nam deel aan de 3e Compliance
Challenge – een leuke manier om iedereen
bewust te maken van en vertrouwd te maken
met onze Ethische gedragscode.

Trend p

• Value engineering-programma
• Strikte opvolging van uitgaven per kostenpost
• Het controlesysteem voor businessuitgaven verbeteren
Nota's:
1) GDPR: General Data Protection Regulation goedgekeurd door het Europese Parlement op 14 april 2016, dat van kracht gaat op 5 mei 2018.
2) De trend geeft aan of het risico voor Barco is verhoogd of verlaagd in vergelijking met het jaar daarvoor.
3) De maatregelen gelinkt aan de risico’s rond accounting en financiële rapportering worden beschreven in het luik ‘Barco consolidated’ van dit jaarverslag.

Risicomanagement
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Risicomanagement en interne
controle met betrekking tot het
financieel rapporteringsproces
Finance en Accounting Manuals zorgen voor een nauwkeurige en consistente toepassing van de accountingregels
binnen het bedrijf. Deze handleidingen zijn beschikbaar voor
de belangrijkste accountingsecties.
Specifiek wat het financiële aspect betreft, wordt elk kwartaal een bottom-up risicoanalyse uitgevoerd om de huidige
risicofactoren te identificeren en te documenteren. Voor
alle belangrijke risico’s worden actieplannen gedefinieerd.
De resultaten van deze analyse worden besproken met de
commissaris.
De accountingteams zijn verantwoordelijk voor het leveren
van de financiële cijfers (sluitposten, afstemmingen, enz.)
terwijl de controllingteams de correctheid van deze cijfers
controleren. Deze controles omvatten coherentietests door
vergelijkingen met historische en budgetcijfers, evenals steekproeven van transacties op basis van de relevantie ervan.
Alle belangrijke onderdelen van de jaarrekening over kritieke
boekhoudkundige schattingen en onzekerheden worden
periodiek gerapporteerd aan het Auditcomité.

Hiervoor zijn er specifieke interne controleactiviteiten met
betrekking tot financiële rapportering ingesteld, waaronder
het gebruik van een periodieke sluitings- en rapporteringscontrolelijst. Deze controlelijst zorgt voor een duidelijke
communicatie van tijdlijnen, garandeert de volledigheid van
taken en staat in voor een correcte toewijzing van verantwoordelijkheden. Er zijn specifieke identificatieprocedures
voor financiële risico’s van kracht om de volledigheid van
de financiële voorzieningen te garanderen.
Een uniforme rapportering van financiële informatie in het
hele bedrijf zorgt voor een consistente informatiestroom.
Hierdoor kunnen mogelijke anomalieën worden geïdentificeerd.
In samenspraak met de Raad van Bestuur en het Core Leadership Team wordt er een externe financiële agenda opgesteld.
Deze agenda wordt vervolgens doorgegeven aan de externe
stakeholders. Met deze externe financiële rapportering wil
Barco zijn stakeholders de informatie bieden die zij nodig
hebben om doordachte zakelijke beslissingen te nemen.
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Commentaren
bij de resultaten
+20% hogere EBITDA op een vlakke omzet, met tastbare vooruitgang
op de 'focus to perform'-initiatieven

Financiële kerncijfers boekjaar 2017
• Bestellingen: 1.105,2 miljoen euro (+2,2%)
• Omzet: 1.084,7 miljoen euro (-1,6%), vlak na correctie
voor de verkoop van de Lighting-activiteit1
• EBITDA: 107,1 miljoen euro (+17,1 miljoen euro) of 9,9%
van de omzet (+1,9 procentpunten)
• Adjusted EBIT2: 73,2 miljoen euro (+36,7 miljoen euro) of
6,8% van de omzet (+3,5 procentpunten)
• Nettowinst3 : 24,8 miljoen euro4 (+13,8 miljoen euro)
• Vrije kasstroom: 40,0 miljoen euro (daling tegenover
57,4 miljoen euro in 2016)
• ROCE: 19% (+4 procentpunten)5
• Voorstel om het dividend te verhogen van 1,90 euro
tot 2,10 euro per aandeel

(1) De gerapporteerde resultaten zijn niet gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten of voor de impact van de Lighting-activiteit, die in de eerste helft van 2017
werd verkocht. Zonder de impact van de verkoop van de Lighting-activiteit was de omzet in 2017 gelijk aan die in 2016; zonder wisselkoerseffecten is de
gerapporteerde omzet 1,0% lager dan vorig jaar.
(2) De adjusted EBIT is de EBIT zonder herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen en het overig niet-operationeel resultaat,
zie de begrippenlijst in het jaarverslag, Module 3
(3) Nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij.
(4) De nettowinst omvat bijzondere waardeverminderingen en herstructureringskosten van 32,4 miljoen euro.
(5) De ROCE, op basis van aangepaste belastingsvoet, ligt in 2017 4 procentpunten hoger dan de ROCE in 2016, zonder de impact van de afschrijving
van geactiveerde kosten voor productontwikkeling.
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Commentaren bij de resultaten
Dankzij een forse stijging van de brutowinstmarge in combinatie met een goede beheersing van de bedrijfskosten, is de
EBITDA-marge met 1,9 procentpunten gestegen tot 9,9%. Alle
divisies registreerden een hogere EBITDA. Belangrijk daarbij
is dat we de winstgevendheid hebben aangescherpt terwijl
de R&D-uitgaven op niveau zijn gebleven om een gezonde
aanvoer van innovatieve oplossingen te blijven verzekeren.
De gerapporteerde omzet was iets lager dan die van vorig
jaar en stabiel ten opzichte van 2016, na correctie voor de
omzet van de verkochte Lighting-activiteiten. In Enterprise
blijft ClickShare een sterke aanhoudende groei voorleggen en
in het Control Rooms segment lanceerden we de UniSeeTM,
de nieuwe LCD-videowall, in het kader van het transformatieplan voor deze activiteit. In de Healthcare-divisie steeg de
omzet en versterkten de segmenten Diagnostic en Surgical
hun marktpositie. Binnen de Entertainment divisie werden
zwakkere resultaten voor Cinema deels gecompenseerd
door de veelbelovende groei van het Venues & Hospitalitysegment.
Barco onderwierp haar activiteiten, activa, productie footprint
en investeringen aan een strategische review als onderdeel
van het ‘focus to perform’ programma. De uitkomst van deze
oefening omvatte de desinvestering van de Lighting-activiteit,
een herbesteding van de middelen van minder presterende
of niet-strategische initiatieven naar kernactiviteiten en de
beslissing om de productie-activiteiten in Noorwegen te
verhuizen naar België. Deze strategische review resulteerde
in 32,4 miljoen euro herstructureringskosten en bijzondere
waardeverminderingen, waarvan 5,2 miljoen euro aan cash
herstructureringskosten en 27,2 miljoen euro aan niet-cash
kosten.
In 2017 ondernam Barco een aantal ingrijpende maatregelen om een sterke fundering te leggen voor een duurzame, winstgevende groei en om de onderliggende kwaliteit
van de winst te verhogen. Er werden daarvoor doorheen
de hele organisatie keuzes gemaakt en het management
verscherpte zijn aandacht op brutomarge en operationele

efficiëntieverbeteringen. Barco’s performantie in 2017 toont
aan dat het bedrijf op het juiste spoort zit. Maar het werk
is nog niet af: Barco wil nog verbetering boeken op het vlak
van winstgevendheid en efficiëntie van uitvoering. Daarom
blijft het in 2018 focussen op de verdere uitvoering van de
strategische initiatieven, om opnieuw een jaar van EBITDAgroei te noteren en de impact van de R&D-investeringen op
de toplijn-groei aan te scherpen.

Vooruitzichten voor 2018
De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen.
De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.
Uitgaande van een stabiel economisch klimaat en een constante wisselkoers, verwacht het management een verdere
margeverbetering met een gelijke omzet voor 2018 in vergelijking met 2017. De vooruitzichten van het management
voor het volledige jaar houden rekening met verwachte
negatieve wisselkoerseffecten in de eerste jaarhelft, gecompenseerd door een sterkere omzet in de tweede jaarhelft aan
een gelijkwaardige wisselkoersbasis.Het management houdt in
zijn vooruitzichten voor 2018 geen rekening met de impact van
de nieuwe strategische joint venture in het Cinema-segment
en de nieuwe eigendomsstructuur in BarcoCFG6.

Dividend
De Raad van Bestuur zal de algemene vergadering voorstellen
om het dividend dat in 2018 zal worden uitbetaald te verhogen
van 1,90 naar 2,10 euro per aandeel.
Het volgende tijdschema zal aan de algemene vergadering
van aandeelhouders worden voorgesteld:
• Ex-dividenddatum: maandag 7 mei 2018
• Registratiedatum: dinsdag 8 mei 2018
• Betalingsdatum: woensdag 9 mei 2018

(6) BarcoCFG is de entiteit waar Barco samenwerkt met China Film Group om de Chinese cinemamarkt commercieel te benaderen. Barco heeft een 58% positie
in deze onderneming. Zie ook de begrippenlijst in het jaarrapport.
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Geconsolideerde resultaten voor boekjaar 2017
Bestellingen en orderboek
Het orderboek bedroeg op het einde van het jaar 318,8 miljoen euro. Dit is quasi hetzelfde bedrag als in boekjaar 2016.
Het orderboek weerspiegelt een groei in Enterprise, vooral

in het segment Corporate, dat wordt gecompenseerd door
minder bestellingen in het segment Cinema (Entertainment)
en de impact van de verkochte Lighting-activiteit.

Orderboek
IN MILJOEN EURO
Orderboek

De bestellingen bedroegen 1.105,2 miljoen euro, een groei
van 2,2% tegenover vorig jaar, dankzij een sterke stijging van
de bestellingen in de divisies Healthcare en Enterprise. De

FY17

FY16

318,8

FY15

320,8

333,2

lagere cijfers voor de regio Asia-Pacific werden grotendeels gecompenseerd door een sterke groei in Noord- en
Zuid-Amerika.

Bestellingen
IN MILJOEN EURO
Bestellingen

FY17

FY16

1.105,2

FY15

1.081,2

1.043,7

Bestellingen per divisie
IN MILJOEN EURO

FY17

FY16

VERSCHIL

Entertainment

535,7

574,8

-6,8%

Enterprise

323,9

290,2

+11,6%

Healthcare

245,8

216,3

+13,7%

Groep

1.105,2

1.081,2

+2,2%

Bestellingen per regio

IN MILJOEN EURO

FY17

VERSCHIL

FY16

(IN NOMINALE WAARDE)

Amerika

35%

34%

+7,5%

EMEA

32%

32%

+1,5%

APAC

33%

34%

-2,3%
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Omzet
De omzet over het volledige jaar daalde met 1,6%. De daling
was toe te schrijven aan een combinatie van een zwakkere
cinemamarkt, verkochte bedrijfsactiviteiten, minder nadruk
op niet-kernactiviteiten en ongunstige wisselkoerseffecten..
De vooruitgang bij Healthcare en Enterprise kon de daling in
Entertainment quasi volledig compenseren.

• Zonder de impact van Barco's Lighting-activiteit, die het
bedrijf verkocht in de eerste helft van 2017, bleef de omzet
gelijk aan die van 2016.
• Zonder wisselkoerseffecten (voornamelijk de impact van
de Chinese Yuan) lag de gerapporteerde omzet 1,0% lager
dan vorig jaar.

Omzet
IN MILJOEN EURO
Omzet

FY17

FY16

1.084,7

FY5

1.102,3

1.028,9

Omzet per divisie
IN MILJOEN EURO

FY17

FY16

VERSCHIL

Entertainment

533,3

578,1

-7,7%

Enterprise

308,2

289,7

+6,4%

Healthcare

243,2

234,6

+3,7%

Groep

1.084,7

1.102,3

-1,6%

Omzet per regio
IN MILJOEN EURO

FY17

VERSCHIL

FY16

(IN NOMINALE WAARDE)

Amerika

36%

36%

EMEA

32%

31%

-0,1%
-1,4%

APAC

32%

33%

-3,5%
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Winstgevendheid
Brutowinst
De brutowinst steeg van 378,8 naar 404,2 miljoen euro, een
groei van 25,3 miljoen euro.
De brutowinstmarge groeide met 2,9 procentpunten tot
37,3%, in vergelijking met 34,4% in 2016. Die toename is te
danken aan een positieve productmix en de impact van value
engineering in alle divisies.
Operationele kosten en overige bedrijfsresultaten
De totale operationele kosten (zonder de overige bedrijfsresultaten) bedroegen 327,2 miljoen euro, vergeleken met
322,7 miljoen euro een jaar eerder.
Als percentage van de omzet bedroegen de operationele
kosten 30,2% vergeleken met 29,3% in 2016.
• Op kasbasis stegen de kosten voor R&D van 120,5 miljoen
euro in 2016 tot 122,3 miljoen euro. Als percentage van
de omzet bedroegen de kosten voor R&D 30,2% tegenover
29,3% het jaar daarvoor.
• De verkoop-en marketingkosten bedroegen 146,8 miljoen euro, in vergelijking met 147,1 miljoen euro in 2016.
Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en
marketingkosten 13,5% van de omzet, vergeleken met
13,3% in 2016.
• De algemene en administratiekosten stegen met 5,4% tot
58,1 miljoen euro, in vergelijking met 55,1 miljoen euro
vorig jaar. Als percentage van de omzet zijn ze licht gestegen, van 5,0% tot 5,4%.
De overige bedrijfsresultaten bedroegen een negatieve
3,7 miljoen euro, in vergelijking met 3,0 miljoen euro vorig
jaar. Het verschil was toe te schrijven aan de aanleg van
bijkomende voorzieningen. De overige bedrijfsresultaten
bedroegen in 2016 een positieve 3,3 miljoen euro, deels
door terugnames van dubieuze debiteuren.

EBITDA en adjusted EBIT
De EBITDA is met 21,7% gestegen tot 107,1 miljoen euro, in
vergelijking met 88 miljoen euro vorig jaar.
De EBITDA-marge bedroeg 9,9%, tegenover 8,0% in 2016.
Hierna worden de EBITDA- en de EBITDA-marges per divisie
gepresenteerd:
2017
(IN MILJOEN EURO)

OMZET

EBITDA

EBITDA %

Entertainment

533,3

38,9

7,3%

Enterprise

308,2

40,7

13,2%

Healthcare

243,3

27,5

11,3%

Groep

1.084,7

107,1

9,9%

EBITDA per divisie 2017 tegenover 2016:

(IN MILJOEN EURO)

2017

2016

VERSCHIL

Entertainment

38,9

30,4

+27,8%

Enterprise

40,7

33,0

+23,3%

Healthcare

27,5

24,6

+12,1%

Groep

107,1

88,0

+21,7%

Commentaren bij de resultaten

Barco noteerde voor 2017 een double-digit-groei van de
EBITDA, waarbij elke divisie een stijging noteerde. De Entertainment- en Enterprise-divisies presteerden daarbij het
sterkst: zij stonden in voor 85% van de EBITDA-groei tegenover vorig jaar.
In de Entertainment-divisie steeg de EBITDA opnieuw, enerzijds door het stopzetten van verlieslatende activiteiten en
de afbouw van een aantal groei-initiatieven, en anderzijds
dankzij de stabiele prestatie van de basisactiviteit. De aanzienlijke stijging van de EBITDA voor de Enterprise-divisie was te
danken aan de solide bijdrage van de Corporate-activiteiten.
De Healthcare-divisie boekte winstgroei dankzij een goede
productmix.
De adjusted EBIT bedroeg 73,2 miljoen euro, of 6,8% van de
omzet, tegenover 36,6 miljoen euro of 3,3% van de omzet
voor 2016. De EBIT in 2016 omvatte 22,9 miljoen euro aan
afschrijvingen en waardeverminderingen van geactiveerde
productontwikkelingskosten.
Barco boekte 32,4 miljoen euro herstructurerings- en bijzondere-waardeverminderingskosten, waaronder 5,2 miljoen
euro aan cash herstructureringskosten en 27,2 miljoen euro
aan niet-cash bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De cashcomponent omvat de afvloeiingskosten gerelateerd
aan de beslissing om de productie in Noorwegen naar België
te verhuizen en de beslissing om een aantal initiatieven te
herbekijken in de Entertainment- en in de Enterprise-divisies
(X2O-activiteiten).
Niet-cashposten omvatten 10,9 miljoen euro bijzonder
waardeverminderingsverlies op goodwill, 9,1 miljoen euro
op investeringen en 4,4 miljoen euro gerelateerd aan de
afschrijving van voorraden.
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Daardoor bedroeg de EBIT 40,8 miljoen euro tegenover 30,5
euro miljoen in 2016.

Belastingen op het resultaat
In 2017 bedroegen de belastingen 11,4 miljoen euro, voor
een effectieve aanslagvoet van 26,5%. In 2016 bedroegen de
belastingen 6,3 miljoen euro of een effectieve aanslagvoet
van 20%.
De inkomstenbelastingen voor 2017 werden negatief beïnvloed door veranderingen in de Belgische en Amerikaanse
(VS) belastingwetgeving: Barco moest eenmalig 15,6 miljoen
euro belastingen extra betalen. Als we deze uitzonderlijke
kosten buiten beschouwing laten, was het belastingtarief
16% in 2017.

Nettowinst
De nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders was 24,8
miljoen euro, in vergelijking met 11,0 miljoen euro in 2016. Dit
is de nettowinst na aftrek van 8 miljoen euro aan belangen
van derden. In 2016 bedroeg deze aftrek nog 14,7 miljoen
euro, vooral door het sterke cinemajaar in China.
De nettowinst per gewoon aandeel (EPS) bedroeg 2,01 euro
tegenover 0,91 euro in 2016. Na verwateringseffect bedroeg
de winst per aandeel 1,99 euro tegenover 0,88 euro.
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Kasstroom en balans
Vrije kasstroom en werkkapitaal
Dankzij een solide beheer van het werkkapitaal in het tweede
halfjaar, genereerde Barco een vrije kasstroom van 40,0 miljoen euro (tegenover 57,4 miljoen euro voor 2016).

IN MILJOEN EURO
Vrije brutokasstromen uit bedrijfsactiviteiten

De vrije kasstroom aan het einde van het eerste halfjaar was
negatief: - 33,5 miljoen euro.

2017

2016

2015

104,0

81,9

Wijzigingen van de handelsvorderingen

-7,3

0,2

-5,4

Wijzigingen van de voorraden

-3,6

-2,8

27,6

Wijzigingen van de handelsschulden

67,4

-19,7

-2,7

16,3

-8,1

11,9

32,8

Wijzigingen in werkkapitaal

-38,7

6,6

71,2

Vrije nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten

138,6

Overige wijzigingen van het werkkapitaal

65,3

88,5

Interestopbrengsten/-kosten

2,0

4,1

0,2

Belastingen op het resultaat

-4,4

-11,5

-14,9

Vrije kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

63,0

81,1

123,9

Aankoop van materiele en immateriële vaste activa (excl. One Campus)

-23,2

-24,2

-14,7

0,2

0,6

1,1

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

-23,0

-23,7

-13,6

VRIJE KASSTROOM

40,0

57,4

110,3

Inkomsten uit de verkoop van materiele en immateriële vaste activa

Barco realiseerde vrije brutokasstromen uit bedrijfsactiviteiten die 22,1 miljoen euro hoger lagen,
vooral dankzij hogere winstgevendheid.
Werkkapitaal en rendement op geïnvesteerd kapitaal
(ROCE)
Door maatregelen met betrekking tot het werkkapitaal in
de tweede helft van het jaar bedroegen de ‘voorraden +
vorderingen – schulden’ 20% over een vlakke omzet.

Het netto werkkapitaal bedroeg -3,8% van de omzet,
in vergelijking met -5,1% in 2016. Dit is vooral te wijten
aan lagere openstaande handelsschulden en lagere
vooruitbetalingen op klantencontracten.

Commentaren bij de resultaten
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FY17

Handelsvorderingen
DSO
Voorraden
Voorraadrotatie
Handelsschulden
DPO
Overig werkkapitaal
TOTAAL WERKKAPITAAL

Investeringsuitgaven
De investeringsuitgaven bedroegen 23,2 miljoen euro,
vergeleken met 24,2 miljoen euro in 2016, exclusief de
investeringen in het One Campus-project in 2016.

Rendement op geïnvesteerd kapitaal
De ROCE, berekend op basis van een aangepaste belasttingsvoet, bedroeg 19%, 4 procentpunten beter dan vorig jaar.7

Goodwill
De goodwill op groepsniveau bedroeg 105,4 miljoen euro,
tegenover 124,3 miljoen euro eind 2016 en 132,4 miljoen
euro eind 2015.
In de loop van 2017 nam Barco een bijzondere waardevermindering op op goodwill voor in totaal 10,9 miljoen
euro. Deze vermindering is grotendeels het gevolg van de
X2O-activiteiten, die de Enterprise-divisie in 2014 overnam.
Daarnaast wordt 8,0 miljoen euro goodwill aangehouden
voor verkoop, naar aanleiding van de beslissing om de
eigendomsstructuur van BarcoCFG te veranderen.

1H17
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FY16

182,1

189,7

55

63

188,6
55

154,1

169,4

166,2

3,6

3,3

3,6

-114,5

-121,3

-135,1

58

59

63

-263,3

-232,8

-276,0

-41,6

5,1

-56,4

Kaspositie
Barco heeft het jaar afgesloten met een netto financiële
kaspositie van 210.7 miljoen euro, exclusief de cash in
BarcoCFG. Dit is 24 miljoen euro hoger dan de kaspositie
eind 2016, wat vooral een gevolg is van positieve vrije
kasstromen, die deels werden gecompenseerd door het
uitbetalen van dividenden.8
BarcoCFG had op het eind van het jaar 67,4 miljoen euro
in kas. Het is de bedoeling om dit bedrag in de komende
twee tot drie jaar uit te betalen aan de aandeelhouders, via
gespreide dividendbetalingen.

7

8

Sinds 1 januari 2015 boekt Barco de kosten voor productontwikkeling op het
moment waarop ze worden gemaakt. Daarvoor activeerde Barco de kosten
voor productontwikkeling. Het openstaande saldo van de geactiveerde
ontwikkelingskosten werd in 2015 en 2016 afgeschreven. ROCE in 2016,
exclusief deze afschrijvingen, bedroeg 15%.
De kasniveaus verwijzen naar de onmiddellijk beschikbare nettokaspositie,
exclusief de cash in BarcoCFG.
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Resultaten van de divisies voor boekjaar 2017

De organisatiestructuur van Barco
Barco is een wereldwijd technologiebedrijf dat oplossingen ontwikkelt voor drie grote markten: Entertainment, Enterprise en Healthcare. Die markten worden weerspiegeld in de
structuur van de divisies:

Entertainment

Cinema
Venues & Hospitality

De Entertainment-divisie combineert
de activiteiten Cinema en Venues &
Hospitality. Die laatste omvatten de
activiteiten Professional AV, Events en
Simulatie.

Enterprise

Corporate
Control Rooms

De Enterprise-divisie combineert de
activiteiten Control Rooms en Corporate. ClickShare levert de grootste bijdrage aan de Corporate-activiteiten.
Ook de activiteiten van Medialon vallen
onder deze divisie.

Healthcare

Surgical
Diagnostic

De Healthcare-divisie omvat de activiteiten rond Diagnostic Imaging (diagnostische en multimodale beeldvorming) en Surgical.

Commentaren bij de resultaten
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Entertainment-divisie

IN MILJOEN EURO

2017

2016

VERSCHIL
MET FY16

2015

Bestellingen

535,7

574,8

536,4

Omzet

533,3

578,1

514,5

-7,7%

EBITDA

38,9

30,4

43,6

+27,8%

EBITDA-marge

7,3%

5,3%

8,5%

Zoals verwacht daalden de bestellingen en de omzetvolumes uit het segment Cinema van de Entertainment-divisie in
2017. Het Venues & Hospitality-segment registreerde wel een
hogere omzet en hogere bestellingen. Venues & Hospitality
was goed voor 38% van de bestellingen, tegenover 35% in
2016. De EBITDA en de EBITDA-marge groeiden aan door
'focus to perform'-initiatieven, waaronder de verkoop van de
lichtactiviteit aan het einde van het eerste kwartaal van 2017,
de herpositionering van enkele groei-initiatieven, waaronder
de led-activiteiten, en de afbouw van contentfinanciering
voor het Barco Escape-formaat.
In het cinemasegment wist Barco zijn marktleiderspositie te
verstevigen en heeft het meer smart- en flagship-laserprojectoren geïnstalleerd. Ruim een derde van alle cinemaprojectoren die in 2017 werden geleverd, waren smart-laserprojectoren, en Barco sleepte wereldwijd installaties in 100
all-laser multiplex-bioscoopzalen in de wacht, een mijlpaal
waarmee het bedrijf zich duidelijk van zijn concurrenten weet
te onderscheiden.
In China en Noord-Amerika daalde de omzet, terwijl Barco
in Zuidoost-Azië, India en Latijns-Amerika groei noteerde.
Om zich voor te bereiden op de golf van vernieuwing in de
cinemamarkt, kondigde Barco aan dat het in 2018 een strategische joint venture aangaat met Appotronics en China Film
Group. De joint venture zal oplossingen commercialiseren
voor de wereldwijde cinemamarkt, exclusief China.

-6,8%

Het Venues & Hospitality-segment boekte een mooie vooruitgang, voornamelijk op de Events-markt en in een aantal
segmenten van de Fixed Install-markt, zoals themaparken.
Deze stijgingen waren voornamelijk te danken aan de vraag
naar nieuwe producten zoals laserfosforprojectoren en
beeldverwerkingsoplossingen, waardoor Barco zijn concurrentiepositie kon versterken.
Opmerking over Barco Escape
Zoals reeds vermeld, onderzocht Barco een aantal strategische opties om de contentfinanciering voor het Barco
Escape-formaat te verzekeren. Omdat er uiteindelijk geen
bevredigende oplossing werd gevonden, heeft het management beslist om dit groei-initiatief stop te zetten. De 30
bioscoopzalen die met Escape zijn uitgerust, zijn op de
hoogte gebracht. Barco werkt met elk van deze klanten
samen aan een goede oplossing.
Opmerking over Barco Frederikstad
Op 4 januari 2018 kondigde Barco aan dat het de activiteiten
van Barco Frederikstad in Noorwegen zal herstructureren.
Barco heeft beslist om de productieactiviteiten in Frederikstad
ook effectief te verhuizen naar Kortrijk. In de loop van 2018
zullen die activiteiten worden gebundeld met de grotere en
vernieuwde productielijn. In de vestiging van Frederikstad
werken momenteel 75 mensen in productie- en gerelateerde
activiteiten.
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Enterprise-divisie
IN MILJOEN EURO

2017

2016

VERSCHIL
MET FY16

2015

Bestellingen

323,9

290,2

287,0

Omzet

308,2

289,7

300,4

+6,4%

EBITDA

40,7

33,0

11,1

+23,3%

13,2%

11,4%

3,7%

EBITDA-marge

De Enterprise-divisie heeft in 2017 goede prestaties geleverd.
De EBITDA-marge groeide met 180 basispunten en de bestellingen en de omzet stegen gevoelig, dankzij de voortgezette
groei van het Corporate-segment. Het Corporate-segment
was in 2017 goed voor circa 57% van de omzet van Enterprise,
in vergelijking met 50% een jaar geleden.
Corporate is in alle regio's blijven groeien. ClickShare is
ondertussen geïnstalleerd in ongeveer 350.000 vergaderzalen (200.000 vergaderzalen in 2016). 40% van de bedrijven
uit de Fortune 1000 gebruikt ClickShare. De omzet steeg
het sterkst in Noord-Amerika en in Europa. Barco heeft de
ClickShare-portefeuille in de loop van het jaar uitgebreid
met de introductie van een nieuwe high-end-versie. Ook
het salesnetwerk en de verkoopkanalen werden uitgebreid
met nieuwe distributeurs in de VS en in Asia-Pacific. Om
zijn ecosysteem voor vergaderzalen uit te breiden, heeft
Barco ook een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst
gesloten met Logitech.

+11,6%

Omdat een aantal belangrijke sectoren zoals de olie- en
gasmarkt en enkele geografische groeimarkten in 2017
minder actief investeerden, waren de bestellingen voor
Control Rooms vlak en daalde de omzet, wat resulteerde in
een lagere EBITDA. De markt voor de rear-projection cube
heeft stilaan maturiteit bereikt en de gerelateerde segmenten
wachten op de volgende generatie van lcd-displays. Daarom
lanceerde Barco in November 2017 zijn nieuwe lcd-videowall
UniSee™. De eerste feedback van de markt was positief. Het
management verwacht dat de Unisee™ vanaf de tweede
jaarhelft van 2018 een bijdrage zal leveren aan de omzet
van Control Rooms.
Daarnaast is het bedrijf blijven investeren in software en
workflowoplossingen die geleidelijk op de markt worden
geïntroduceerd.
Het management besliste ook om strategische opties te evalueren voor Silex en X2O, twee niet-strategische kleinere
activiteiten in de Enterprise-divisie. In het kader daarvan werd
Silex, dat geavanceerde chips ontwerpt, in december 2017
verkocht aan Anseribus NV. Het management is van plan om
de analyse van de opties voor X2O in de komende maanden
te voltooien.

Commentaren bij de resultaten
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Healthcare division
IN MILJOEN EURO

2017

2016

VERSCHIL
MET FY16

2015

Bestellingen

245,8

216,3

221,2

Omzet

243,2

234,6

216,0

+3,7%

EBITDA

27,5

24,6

19,4

+12,1%

11,3%

10,5%

9,0%

EBITDA-marge

Healthcare realiseerde in 2017 een EBITDA-marge van 11,3%,
een stijging van 10,5% in vergelijking met 2016. De groei is
te danken aan een bescheiden omzetstijging voor de twee
segmenten Diagnostic en Surgical en een hogere brutowinstmarge. Die laatste weerspiegelt positieve mixeffecten
en volgehouden value engineering. Er was een iets zwakkere
vraag voor de Modality-oplossingen. Het aantal bestellingen
groeide, vooral in Noord-Amerika, voor zowel Diagnostic
als Surgical.
Op de diagnostische markt wist Healthcare zijn positie als
marktleider te versterken en kon het het aantal leveringen
voor zijn flagship Uniti™-beeldscherp opkrikken. Surgical
boekte geleidelijke vooruitgang en het team werkt aan een
uitbreiding van het Nexxis-platform (o.a. de mogelijkheid
om ook nieuwe partners aan te koppelen) om zijn groei aan
te zwengelen.
In het kader van het ‘focus to perform’-programma zijn
binnen Healthcare onder meer de investeringen in patientcare-oplossingen teruggeschroefd. De divisie bereidt zich
ook voor op een uitbouw van de lokale Chinese productie
van medische displays en op een verbetering van de commerciële capaciteiten om de aanwezigheid op deze snelgroeiende markt verder uit te breiden. Ook in Latijns-Amerika
warden meer diagnostische Barco-displays geïnstalleerd.

+13,7%
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Kerncijfers voor de aandeelhouder
Aantal aandelen (in duizenden):
PER AANDEEL (IN EURO)

13.064

13.057

13.016

2017

2016

2015

Nettoresultaat per aandeel

2,01

0,91

Nettoresultaat per aandeel na verwateringseffect

1,99

0,88

1,41

Brutodividend

2,10

1,90

1,75

Nettodividend

1,45

1,47

1,33

1,31

2,4%

2,4%

2,8%

Rendement brutodividend

(a)

Jaarlijkse return

(b)

13,9%

33,0%

8,5%

Pay-outratio

(c)

110,7%

225,1%

130,9%

Koers-winstratio

(d)

44,4

88,4

42,5

(a)
(b)
(c)
(d)

Brutodividend / slotkoers op het einde van het jaar
Toename of afname aandelenkoers + uitbetaald brutodividend, gedeeld door de slotkoers van het vorige jaar
Brutodividend* aantal aandelen op 31 december / nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouder van de moedermaatschappij
Aandelenkoers op 31 december / nettoresultaat per aandeel

Informatie voor de aandeelhouders
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Evolutie van de aandelenkoers
100

80

60

40

20

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aandelenkoers
PER AANDEEL (IN EURO)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Gemiddelde slotkoers

86,91

65,90

58,37

56,61

59,96

48,64

46,40

Hoogste slotkoers

95,31

80,50

64,26

59,59

69,95

58,75

59,50

Laagste slotkoers

78,94

54,37

53,54

50,60

52,58

36,52

31,20

Slotkoers op 31 december

89,25

80,04

61,60

58,24

56,70

54,50

38,76

16.862

21.921

22.188,95

31.962,04

34.019

29.298

29.722

1.166

1.045,05

801,60

757,00

736,50

696,40

494,37

Gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag (e)
Beurskapitalisatie op 31 december (in miljoenen)

(e) Het gemiddelde aantal aandelen dat dagelijks verhandeld werd, houdt rekening met het handelsvolume op de Lit Venues: Euronext en met geregistreerde
handelsvolumes op de alternatieve platformen BATS, Chi-X, Turquoise en Equiduct.
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Liquiditeit
LIQUIDITEIT

BRON

Totaal jaarlijkse volume (aandelen)

Dagelijks gemiddeld handelsvolume

Totale jaarlijkse volumes (omzet) in miljoen euro

2017

2016

2015

Euronext

3.447.772

4.186.998

4.395.360

Lit venues (1)

4.299.723

5.633.738

5.724.749

Alle beurzen en handelsplatformen (2)

7.851.057

10.007.069

9.345.749

Euronext

13.521

16.292

17.036

Lit venues (1)

16.862

21.921

22.189

Alle beurzen en handelsplatformen (2)

30.788

38.938

36.224

Euronext

262,09

354,33

235,77

Lit venues (1)

373,15

370,83

334,84

Alle beurzen en handelsplatformen (2)
Velociteit

684,20

652,48

547,33

25,43%

31,40%

34,90%

Opmerking (1 & 2): Gebaseerd op het FIdessa-beursrapport: http://fragmentation.fidessa.com. Deze cijfers houden rekening
met het handelsvolume in de categorie ‘Lit Venues’. Deze categorie omvat Euronext en de alternatieve platformen BATS, Chi-X, Turquoise en Equiduct.
De categorie ‘Alle beurzen en handelsplatformen’ omvat de Lit Venues, de Systematic internalizers, off-book transacties en dark venues.

Gemiddeld dagelijks handelsvolume
2017
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Barco aandelenkoers 2017
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Aandeelhoudersstructuur
Aandeelhouders
In een onderzoek naar Barco’s wereldwijde aandeelhouderschap op 31 december 2017 werd bijna 92% van het
aandeelhouderschap van de onderneming geïdentificeerd.
De geïdentificeerde institutionele investeerders waren in het
bezit van 72% van alle aandelen (tegenover 70% eind 2016).
5% van de aandelen waren eigen aandelen van het bedrijf
en 13% was in handen van niet-professionele investeerders
(in vergelijking met 14% aan het einde van 2016).
Stabiele aandeelhoudersstructuur
Barco’s aandeelhouderstructuur bleef grotendeels ongewijzigd in 2017, zonder materiële veranderingen in de +3%
posities. Het aantal aandelen in handen van institutionele
aandeelhouders bleef stijgen: institutionele aandeelhouders
hebben nu meer dan 9,3 miljoen aandelen in handen. Het
aandeelhouderschap steeg zowel in de categorie ‘Rest van
Europa’ als in België.
Waardegeoriënteerde aandeelhouders bleven de tweede
grootste groep binnen Barco’s institutionele aandeelhoudersbasis. Er was evenwel een daling in proportionele vertegenwoordiging, naar 23% van alle geïdentificeerde institutionele
aandelen. De groeigeoriënteerde investeerderspositie steeg
naar +12% van de institutionele aandeelhoudersbasis.

Geografische verspreiding
Het grootste deel van de institutionele aandelen is nog steeds
in handen van Belgische aandeelhouders, met een sterke
proportionele vertegenwoordiging tegenover peers en sectorgemiddelden. De investeerders uit de Rest van Europa zorgden voor een tegengewicht tegenover 2016 en voegden
aandelen aan het portefeuille toe; er werden Barco-aandelen
gekocht in London (VK) en in Frankfurt (Duitsland). Dit werd
gedeeltelijk gecompenseerd door de verkoop van aandelen
in Genève, Zwitserland, en de Verenigde Staten.

Investeringsstijl
Waardegeoriënteerde investeerders blijven de tweede
grootste groep binnen Barco’s institutionele aandeelhoudersbasis. Er was evenwel opnieuw een daling in proportionele
vertegenwoordiging, naar 23% van alle geïdentificeerde
institutionele aandelen eind december 2017 (-3,7 procentpunten). Het zou kunnen dat de pieken in de aandelenkoers
waardegeoriënteerde investeerders aangezet hebben om
winst te boeken.
Ondertussen viel het op dat er meer activiteit was van groeigeoriënteerde investeerders, wat erop wijst dat investeerders
aantrekkelijke instappunten zien, gezien het groeiprofiel van
de onderneming.
Het niveau van passieve index eigendom in Barco is gestegen (+1,1 procentpunten) naar 6,2% van de geïdentificeerde
institutionele aandelen, wat het aandeel dichter brengt bij
de gemiddelden bij Nasdaq’s technologieklanten (17,9%).

Concentratie
Het concentratieniveau van Barco’s top 10-investeerders
daalde in de bestudeerde periode, na een aantal verkopen.
De concentratie in de top 25 bleef relatief stabiel en groeide
lichtjes bij de top 50-groep van investeerders.
De categorieën staan nu in voor:
• Top 10: 50,4% (-1,2pp)
• Top 25: 65,2% (+0,0pp)
• Top 50: 72,4% (+0,4pp)
In vergelijking met de Mid Cap client-benchmark liggen de
concentratieniveaus van Barco iets boven het gemiddelde
van de benchmark.

(1) Aandeelhoudersanalyse uitgevoerd door Nasdaq Advisory services
in januari 2018

Informatie voor de aandeelhouders

Institutioneel 72%
Retail 13%
Bedrijfsgerelateerd 5%
Brokerage/trading 2%
Niet-toegewezen 8%

Barco jaarverslag 2017

België 47%
Verenigde Staten 23%
Luxemburg 7%
Noorwegen 6%
Frankrijk 6%
Rest van Europa 11%
Rest van de wereld <1%

Waarde 23%
Groei 12%
GARP 9%
Index 6%
Hedge fund 1%
Andere 49%

Eigendom van Barco-aandelen in 2017 (op 31 december 2017)
Michel Van de Wiele NV

18,33%

ACF IV Investment SARL

5,04%

Norges Bank (the Central Bank of Norway)

4,49%

Templeton Investment Counsel, LLC

4,70%

3D NV

3,94%

Barco NV

5,40%

Publiek
TOTAAL

58,10%
100.00%

A/111

A/112

Barco jaarverslag 2017

Vergoeding van de aandeelhouders
Dividend

Dividendbeleid

De Raad van Bestuur heeft besloten de algemene vergadering aan te bevelen om een dividend van 2,10 euro (bruto)
per aandeel uit te betalen in 2017 (in vergelijking met 1,9 euro
in 2016). Dit betekent een nettodividend van 1,47 euro, na
aftrek van 30% roerende voorheffing.
Met een dividend van 2,10 euro bedraagt de pay-outratio
110,7 % en het brutodividendrendement 2,4%.

Het bedrijf bevestigt zijn dividendbeleid waarbij het dividend
zal meegroeien met de resultaten op lange termijn en de
evolutie van de onderneming. Het dividend wordt vastgesteld
door de Raad van Bestuur en voorgelegd aan de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders aan het einde
van elk boekjaar.

Ex-dividenddatum:
maandag 7 mei 2018
Registratiedatum (+1): dinsdag 8 mei 2018
Betalingsdatum (+1):
woensdag 9 mei 2018

Informatie voor de aandeelhouders
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Barco’s investment case
Terugblik op 2017: evolutie van de aandelenkoers
Barco zette in 2017 een solide financiële prestatie neer.
Terwijl de omzet vlak bleef, steeg de winst gevoelig. Het
aandeelhoudersvertrouwen nam toe in 2017, dankzij goede
tussentijdse resultaten, een aantal bewijzen van onze investeringen in ‘focus to perform’ en een nieuwe dynamiek. Dat
werd duidelijk weerspiegeld in onze aandelenkoers, die met
12% steeg.

Sterk ‘focus to perform’-kwartaal
De aandelenkoers opende in 2017 op 80 euro en schommelde het hele jaar tussen 78 euro en 96 euro, om het jaar
af te sluiten op 89 euro.
Het jaar 2017 startte traag tot de jaarresultaten werden
gepubliceerd. De positieve resultaten voor 2016 – solide
omzetgroei en grotere winst – werden goed onthaald, wat
tot een hogere aandelenkoers leidde. De ‘focus to perform’-boodschap – inclusief het nieuws over de verkoop
van onze Lighting-activiteiten – en een succesvolle Capital
Markets Day leidden tot een steile groei in maart en april. Het
aandeel bereikte een piek van 96 euro eind april. Toen de
resultaten voor het eerste kwartaal bekend werden gemaakt
en het dividend was uitgekeerd, vlakte het Barco-aandeel af
– in lijn met de algemene markttrend. Het tweede kwartaal
werd afgesloten met een aandeel op 85 euro.

Trage zomer en sterke september
De zomer van 2017 was ontzettend traag, wat te wijten
kan zijn aan een gematigde update over de halfjaarresultaten. Eind augustus was het aandeel teruggevallen op het
niveau van januari. In september begon het echter aan een
opvallende remonte, dankzij vernieuwde aandacht voor
Barcoratings en een initiatie door Berenberg. De resultaten
waren aanmoedigend voor het derde kwartaal. In het vierde
kwartaal bleef de koers stabiel op 89 euro, de beste slotkoers
van de laatste 17 jaar.
Het jaarlijkse rendement, inclusief dividend, bedraagt 14%;
een positief resultaat net zoals de afgelopen zes jaar. Zo kon
Barco zijn aandeelhouders opnieuw een fantastisch rendement garanderen. Het Barco-aandeel presteerde beter dan
alle belangrijke internationale indices.

Market cap: traag naar omhoog
Op 31 december 2017 bedroeg de beurskapitalisatie 1.166,0
miljoen euro, 11,6% meer vergeleken met 2016 (1.040 miljoen
euro). De laatste beurskapitalisatie tijdens het jaar bedroeg
1.031,3 miljoen euro (29 augustus 2017) en de hoogste
bedroeg 1.245,1 miljoen euro (5 april 2017).
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Barco’s investment case
Barco kan buigen op ruim 85 jaar ervaring. Het is een robuust
merk dat in de hele wereld bekend is om zijn technologische leiderspositie op drie solide markten: Entertainment,
Enterprise en Healthcare. Wij leveren voor deze markten
grotendeels missiekritieke oplossingen: er is echt behoefte
aan de hoogwaardige en betrouwbare technologie die wij
dankzij onze ervaring en onze sterk ontwikkelde vaardigheden kunnen leveren.

Solide financiële resultaten
Barco heeft een wereldwijde leiderspositie in zijn markten.
Om dat te verwezenlijken, hebben wij onze organisatie
aanzienlijk gestroomlijnd, hebben we de focus van onze
activiteiten aangescherpt en hebben wij meer marktkanalen
ontwikkeld, en dus onze klantenbasis uitgebreid.
In 2017 besliste Barco om zijn bedrijfsprofiel te finetunen,
in lijn met het strategische ‘focus to perform’-programma.
Als resultaat van die inspanningen kon Barco een gezonder
resultaat afleveren: meer winst en een vlak organisch toplineresultaat.
We hebben onze brutomarges aanzienlijk verbeterd dankzij
value engineering, slimmere sourcing en een gezonde productenmix. Onze kasstromen zijn in de tweede helft van het
jaar mooi hersteld. Barco heeft in de loop der jaren altijd een
voorzichtig financieel beheer beoogd, en kan op jaarbasis
positieve nettokasstromen voorleggen.

Focused to perform
Het nieuwe managementteam – de nieuwe CEO, de nieuwe
CFO, de nieuwe Chief Human Resources en de nieuwe
General Manager van de Enterprise-divisie, allemaal met
een indrukwekkende staat van dienst – dat in 2016 bij Barco
aan boord kwam, werkt nauw samen met het bestaande
Leadership Team om de strategie van het bedrijf voor de
komende jaren uit te stippelen.
Omdat wij er het volste vertrouwen in hebben dat Barco
over alle vereiste activa beschikt om een duurzame, winstgevende groei te blijven neerzetten, zullen we onze focus
op performantie blijven behouden in 2018 en in de jaren
daarna. Terwijl we een gebalanceerde portfolio van strategische groei-initiatieven samenstellen, zullen we ons focussen
op het verbeteren van de prestaties van onze kerndivisies, i.e.
ons streven naar uitmuntende uitvoering – operationeel en
commercieel – opdrijven. Op die manier zal Barco nog meer
waarde creëren voor zijn klanten en zijn aandeelhouders.

Vertrouwen van onze aandeelhouders
Onze degelijke strategie, solide bedrijfsmodel en sterke financiële resultaten zijn de redenen waarom wij het vertrouwen
van onze aandeelhouders genieten. Barco kan bijgevolg
rekenen op een uiterst stabiel, internationaal aandeelhoudersbestand, waarin waardegeoriënteerde investeerders sterk
vertegenwoordigd zijn. Sinds 2015 zijn zowel Van de Wiele
NV als 3D NV vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.
Samen hebben zij inmiddels 22% van de Barco-aandelen
in handen. Jaar na jaar kunnen onze aandeelhouders een
consequente dividendgroei vaststellen, een weerspiegeling
van onze winstgevendheid en onze groei.

Informatie voor de aandeelhouders
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Analisten die Barco volgen
ABN AMRO Bank

Marc Hesselink

Bank Degroof Petercam

Stefaan Genoe

Flemish Federation of Investors and Investor Club

Gert De Mesure

ING

Marc Zwartsenburg

Berenberg

Trion Reid & Anna Patrice

KBC Securities

Guy Sips

Oppenheimer

Andrew Uerkwitz & Paul Dean

Financiële kalender 2018
Aankondiging van de resultaten 4Q17 en FY17

donderdag 8 februari 2018

Trading update 1Q18

Woensdag 18 april 2018

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

donderdag 26 april 2018

Aankondiging van de resultaten 1H18

donderdag 19 juli 20178

Trading update 3Q18

woensdag 17 oktober 2018

Informatie over het aandeel
Barco-aandeel

BAR

ISIN BE0003790079

Barco VVPR-strip

BARS

ISIN BE0005583548

Reuters

BARBt.BR

Bloomberg

BAR BB

Verdere informatie, waaronder de driemaandelijkse consensus-update, rapporten, verwijzing naar conferences,
roadshows en relevante beurzen vindt u op Barco’s investor portal.
www.barco.com/investors
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Tel.: +32 (0)56 23 32 11
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Meer informatie is beschikbaar bij het department
Investor Relations van de groep:
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Vice President Investor Relations
Tel.: +32 (0)56 26 23 22
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