
Word jij mede-eigenaar van Wienerberger? 
Wienerberger AG geeft haar werknemers ook dit jaar de mogelijkheid om aandelen te kopen tegen gunstige voorwaarden. Wienerberger doet dit 
om de betrokkenheid en loyaliteit van haar werknemers te verhogen en om via hen een stabiele en geëngageerde aandeelhouder te creëren die het 
belang van Wienerberger AG voor ogen houdt.

Wie kan aandelen kopen?
- Elke werknemer die aangeworven is door een Belgische onderneming die

deel uitmaakt van de Wienerberger Group België, die op 6 maart 2023
minimum 12 maanden in dienst is én dat ook nog is op 31 maart 2023.

Wat kosten de aandelen?
- De aandelen kunnen worden aangekocht tegen een prijs gelijk aan

2/3 van de gemiddelde slotkoers van het Wienerberger AG-aandeel in
de periode van 3 tot en met 14 april. Op 17 april wordt het aantal
aandelen waarop je recht hebt bepaald en de aandelen worden
diezelfde dag bijgeschreven op jouw effectenrekening bij Captin.
Captin is de onderneming die een online handelsplatform ter
beschikking stelt voor dit aandelenprogramma (dit in opvolging van
ING).

- Je krijgt een korting van 33,33%. Voor elke 100 EUR die je
belegt, krijg je dus een waarde van 150 EUR in aandelen.

- Als je aandelen wenst te kopen via dit programma moet je minstens
voor 100 Euro aandelen per tranche kopen, en je mag er maximaal
voor 9.000 Euro per tranche kopen.

- Als je aandelen koopt, ben je belastingen en sociale zekerheids-
bijdragen  verschuldigd. De korting die Wienerberger je geeft wordt
grosso modo voor 50% als een voordeel van alle aard beschouwd, en
daar betaal je eenmalig belastingen op (het % belastingen hangt
uiteraard af van de persoonlijke- en gezinssituatie). Vervolgens wordt
er op eventuele dividenden eerst 27% Oostenrijkse roerende
voorheffing afgehouden, en daarna wordt nog 30% Belgische
roerende voorheffing ingehouden.

Welke rechten heb ik als aandeelhouder?
- Om van het gunstig fiscaal stelsel te genieten moet je minstens 3 jaar

aandeelhouder blijven. Je kan de aandelen dus niet verkopen binnen de
3 jaar na aankoop.

- De aandelen blijven tijdens die termijn onder het beheer van
de stichting die Wienerberger AG daarvoor heeft opgericht, nl. de
Wienerberger Mitarbeierbeteiligungs-Privatstiftung. Die oefent in naam
van alle medewerkers-aandeelhouders het stemrecht uit op de algemene
vergaderingen van Wienerberger AG.

- De dividendrechten komen wel rechtstreeks aan jou toe.

- Na die drie jaar kan je ervoor opteren om je aandelen te verkopen of ze
gewoon uit de stichting te halen, waardoor je dan zelf het stemrecht dat
aan je aandelen verbonden is kan uitoefenen.

Hoe kan je aandelen kopen?
- Voor elke werknemer die in aanmerking komt, opent Wienerberger een 

effectenrekening bij Captin. We geven daarvoor een aantal gegevens 
aan Captin door, zoals naam en e-mailadres. Wie dat NIET wil,
moet dit voor 17 februari 2023 laten weten: per mail
weshare.belgium@wienerberger.com of spreek je lokale HR business 
partner aan.

- De werknemers waarvoor een effectenrekening is aangemaakt, 
kunnen intekenen op het plan tussen 6 maart tot en met 31 maart 
2023. Je moet bevestigen op het Captin-platform hoeveel je wenst te 
beleggen. Uiterlijk op 31 maart 2023 moet je het volledige bedrag op 
de effecten rekening storten.

- Daarnaast moet je ook bevestigen dat je akkoord gaat met de 
voorwaarden van het aandelenplan.

- Op 17 april wordt dan bepaald hoeveel aandelen (of fracties van aan-
delen) je krijgt op basis van het belegde bedrag +50%, gedeeld door 
de referentieprijs van een aandeel. Vorig jaar werd de referentie prijs 
van een aandeel bepaald op basis van de slotkoers van het Wiener-
berger-aandeel op een bepaalde dag. Dit jaar wordt deze bepaald als 
het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel in de periode van 3 
tot en met 14 april 2023.

- Vb: je wil 100 EUR beleggen. Je krijgt een korting van 33,33%, zodat 
je voor elke 100 EUR die je belegt een waarde van 150 EUR krijgt. 
Stel dat het gemiddelde van de slotkoersen tussen 3 en 14 april
25 EUR is, dan is referentiekoers op 17 april 25 EUR per aandeel. 
Bijgevolg krijg je 6 aandelen (=150 EUR / 25 EUR). 

Zijn er risico’s?
- Jazeker. Als je intekent op het aandelenplan, heb je dezelfde risico’s 

als wanneer je anders in aandelen zou beleggen. Afhankelijk van de 
beurskoers kan je dus winst of verlies maken. Er is geen kapitaalbe-
scherming en geen rendementsgarantie.

- Er wordt op maandag 13 en donderdag 23 februari een (virtuele) 
informatiesessie georganiseerd waar het plan zal uitgelegd worden en 
waar je jouw vragen kan stellen. Meer informatie zal ter beschikking 
gesteld worden in een uitgebreide documentatiefolder en op de 
website.  

Volgende stappen
- Je kan je vanaf vandaag inschrijven voor de (virtuele) informatiesessie die doorgaat op maandag 13 februari en donderdag 23 februari

www.wienerberger.be/WeShareWB
- Er zal vanaf 8 februari een uitgebreide informatiebrochure beschikbaar zijn op webpagina www.wienerberger.be/WeShareWB
- Personeelsleden die geen PC hebben, kunnen zich inschrijven via lijsten die in de vestigingen zullen verspreid worden. De uitgebreide 

infor-matiebrochure kan je ook via je HR business partner (personeelsverantwoordelijke) bekomen. 

Vragen?
- Stuur een berichtje naar: weshare.belgium@wienerberger.com
- Of ga langs bij je HR business partner (personeelsverantwoordelijke)

Werknemers Aandelen Participatie plan – België – 2023

Doe mee aan het aandelenprogramma en koop een stukje Wienerberger!




