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Opgave 4 
 
 
Numico nv, internationaal marktleider op het gebied van babyvoeding en 
klinische voeding, heeft over 2005 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
behaald van € 304 miljoen. Het eigen vermogen van Numico is in 2005 
aanzienlijk gestegen onder andere door twee succesvolle emissies. Door de 
toename van het eigen vermogen en het sterke groeiprofiel kan Numico nv weer 
dividend gaan uitkeren. Daarbij heeft Numico nv als doel om op middellange 
termijn een groter deel van de winst uit te keren, naar keuze van de 
aandeelhouder in de vorm van stock- of cashdividend.  
Numico nv zal de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om 
over 2005 een dividend uit te keren van € 0,15 per gewoon aandeel. Het 
dividend na aftrek van 25% dividendbelasting, zal naar keuze van de 
aandeelhouder worden uitgekeerd in contanten of in aandelen. In het laatste 
geval is de koers op vrijdag 10 maart 2006 bepalend voor het uit te keren aantal 
aandelen. 
 

bron: Persbericht van Numico nv bij presentatie van jaarcijfers,  
23 februari 2006 

 
 
De keuze van de aandeelhouders van Numico nv om het dividend op te nemen 
in stockdividend of in cashdividend, heeft gevolgen voor de solvabiliteit van de 
onderneming. 

2p 16 Welk gevolg heeft het opnemen van het dividend als stockdividend in plaats van 
cashdividend, op de solvabiliteit (zie formuleblad) van Numico nv? Motiveer het 
antwoord. 
 
Floris Kleinsma heeft in zijn effectenportefeuille 2.016 aandelen Numico nv, die 
alle gerechtigd zijn tot de winst over 2005. Floris wenst een uitkering in de vorm 
van stockdividend. 

1p 17 Op grond van welk gegeven uit het persbericht kan Floris gekozen hebben voor 
het stockdividend? Licht het antwoord toe. 
 
Op vrijdag 10 maart 2006 was de koers van een gewoon aandeel Numico nv 
€ 37,80. 

2p 18 Bereken het aantal aandelen Numico nv, dat Floris als stockdividend over 2005 
ontvangt. 
 




