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Oproeping tot de  
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 

 
 
 

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders van Balta Group NV uit tot het bijwonen van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders, die zal gehouden worden op woensdag 26 mei 2021 om 11:00 uur (CET). 

De agenda, de voorgestelde resoluties, het jaarverslag en andere documenten verband houdende met deze 
vergadering kunnen gevonden worden op www.baltainvestors.com. 
 
 
 
Neem voor meer informatie contact op met 
Maarten Van Hoecke 
Corporate Finance & Investor Relations Director 
Investor.Relations@baltagroup.com 
 
 
Over Balta 
Balta is een vooraanstaande producent van textiel vloerbekleding en verkoopt zijn producten in meer dan 130 landen 
wereldwijd. De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (Balta home), Balta Residentiële Tapijten & Tegels (onder de 
merknamen Balta Carpets, ITC en Balta carpet tiles), Balta Commerciële Tapijten & Tegels (onder de merknamen 
modulyss, arc Edition en Bentley) en Balta non-wovens (onder de merknaam Captiqs). Balta stelt bijna 4.000 medewerkers 
tewerk in tien productievestigingen en distributiecentra in België, Turkije en de Verenigde Staten. 
 

Belangrijke mededeling 
Bepaalde financiële gegevens in dit persbericht zijn “niet-IFRS financiële gegevens”. Deze niet-IFRS financiële gegevens 
zijn misschien niet vergelijkbaar met gelijkaardige gegevens van andere eenheden en ze mogen ook niet beschouwd 
worden als een alternatief voor andere financiële gegevens die overeengekomen werden in overeenstemming met 
International Financial Reporting Standards. Hoewel Balta ervan overtuigd is dat deze niet-IFRS financiële gegevens 
nuttige informatie verschaffen voor gebruikers om de financiële prestaties en toestand van de business te meten, worden 
gebruikers gewaarschuwd om niet blind te vertrouwen op niet-IFRS financiële gegevens of andere ratio’s in dit persbericht.  

Dit persbericht kan projecties en andere “vooruitziende” beweringen omvatten binnen de betekenis van de geldende 
effectenwetgeving. Dergelijke projecties of beweringen weerspiegelen de huidige standpunten van de uitgever over 
toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties. Er kunnen geen garanties geboden worden dat dergelijke 
gebeurtenissen of prestaties ook zullen plaatsvinden zoals verwacht en de reële resultaten kunnen aanzienlijk verschillen 
van deze projecties.   

Bij de berekening van bepaalde financiële informatie die in dit persbericht is opgenomen, zijn er afrondingsaanpassingen 
gemaakt. Bijgevolg is het mogelijk dat sommige totaalcijfers in bepaalde tabellen niet de exacte rekenkundige som zijn 
van de getallen die eraan voorafgaan.  
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