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Henkel realiza Assembleia Geral Anual de 2021

Aprovado dividendo ao nível do ano anterior
Düsseldorf – Na Assembleia Geral Anual da Henkel AG & Co. KGaA realizada virtualmente a
16 de abril de 2021, os acionistas aprovaram todos os pontos da agenda. No total, esteve
representado cerca de 84% do capital social com direito de voto. Devido à pandemia de
COD-19, a Assembleia Geral Anual realizou-se através de uma reunião inteiramente virtual, à
semelhança do ano anterior. Antes da Assembleia Geral Anual, os acionistas apresentaram 51
perguntas, que foram respondidas individualmente.
Aprovado o dividendo ao nível do ano anterior

Por sugestão dos órgãos sociais, a Assembleia Geral Anual aprovou um dividendo ao nível do
ano anterior para os dois tipos de ações. Será pago um dividendo de 1,85 euros por ação
preferencial e de 1,83 euros por ação ordinária. O pagamento total de dividendos da Henkel
chega a 805 milhões de euros. Isso equivale a uma taxa de pagamento de 43,7%, que está
acima do objetivo de 30 a 40%, refletindo a natureza especial dos encargos sobre os
rendimentos causados pela pandemia de COVID-19. Este pagamento é possível, entre outras
coisas, devido à forte base financeira e à baixa divida financeira líquida do Grupo Henkel. No
futuro, a política de dividendos da Henkel permanece inalterada.
James Rowan sucede ao Prof. Dr. Ulrich Lehner no Comité de Acionistas

Na eleição suplementar para o Comité de Acionistas, o Prof. Dr. Ulrich Lehner renunciou ao
seu lugar no Comité de Acionistas com efeito a partir do final da Assembleia Geral Anual de
2021. A Dra. Simone Bagel-Trah, Presidente do Comité de Acionistas e do Conselho Fiscal,
agradeceu pelos seus muitos anos de serviço: “Gostaria de agradecer a Ulrich Lehner pela
intensa e inspiradora troca de ideias no nosso Comité de Acionistas durante os últimos 13
anos. Sentiremos falta dos seus conselhos e desejamos o melhor para o seu futuro”. O Prof.
Dr. Ulrich Lehner será sucedido por James Rowan, que trabalhou durante vários anos em
diversas empresas industriais, incluindo a Dyson como CEO.

Para mais informações sobre a Assembleia Geral Anual, visite, por favor, o nosso site:
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Investidores & Analistas:
www.henkel.com/investors-and-analysts/annual-general-meeting/annual-generalmeeting2021
Imprensa:
www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2021-04-16-annual-generalmeeting-2021-1167600

•

Declaração de Carsten Knobel

•

Gravação do webcast da Assembleia Geral Anual

•

Fotos da Assembleia Geral Anual

Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém posições de
liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no grande consumo, graças à força
das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em
todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições
de liderança em muitos mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a
mais de 140 anos de sucesso. Em 2020, a Henkel atingiu um volume de vendas de 19 000 milhões de euros e um lucro
operacional depurado de cerca de 2 600 milhões de euros. A Henkel emprega cerca de 53 000 pessoas em todo o
mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte cultura corporativa, um objetivo
comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa
posições de destaque em muitos índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas
no índice alemão de ações DAX.
Para obter mais informações, visite

www.henkel.pt ou siga a conta oficial de Twitter

@henkeliberica.
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