
Over de Proximus Groep 
De Proximus Groep is een telecommunicatie- en ICT-bedrijf met activiteiten 

in België en op de internationale markten, dat diensten verstrekt aan 

consumenten, bedrijven en de publieke sector.

Via onze merken Proximus en Scarlet zijn wij de voornaamste Belgische 

leverancier van telefonie-, internet-, televisie- en netwerk-gebaseerde ICT-

diensten. Via onze dochterondernemingen Telindus Luxemburg (voor ICT) 

en Tango (voor telecom) zijn wij actief in Luxemburg. In Nederland bieden we 

ICT-diensten aan via Telindus Nederland. BICS is onze dochteronderneming die 

instaat voor onze internationale carrierdiensten. Onze complementaire merken 

komen tegemoet aan de behoeften van een brede waaier aan klanten.

Meer info: www.proximus.com/group

Onze bedrijfswaarden
Samenwerking, Wendbaarheid en Verantwoordelijkheid

We zullen onze organisatie fitter maken door te focussen op efficiëntie en 

vereenvoudiging om onze kosten verder structureel te verminderen en zo ons 

ambitieus investeringsplan te financieren. We zullen onze kernactiviteiten verder 

doen groeien door convergente oplossingen en door een breed entertainment 

aan te bieden aan onze klanten. We zullen de toekomst van onze onderneming 

bouwen door glasvezel naar onze klanten te brengen, digitale platformen 

en applicaties te gebruiken voor een betere dienstverlening en ook relevante 

innovaties te ontwikkelen zoals Smart Mobility, Smart Retail, IoT en security, 

in partnership met start-ups. Dit zal ons in staat stellen duurzame, winstgevende 

groei te realiseren en een stabiele opbrengst voor de aandeelhouders. 

www.proximus.com/nl/group/strategy

“Een leverancier van digitale diensten 
worden, en tegelijk een superieure 
klantenervaring bieden”

Onze ambitieOnze missie
Wij connecteren alle personen en alle dingen, 
zodat mensen beter leven en slimmer werken

Maatschappelijke zetel
Koning Albert II-laan 27 • B-1030 Brussel

Vind het dichtstbijzijnde Proximus Center: www.proximus.be/proximuscenter
Contacteer ons: www.proximus.be/contact

Ons Executief 
Comité

www.proximus.com/nl/group/governance/
executive-committee

Onze merken

www.proximus.be www.telindus.com www.tango.luwww.bics.com www.scarlet.be

Onze maatschappelijke rol
We dragen bij tot de economische, sociale en ecologische ontwikkeling van de 

maatschappij waarin we actief zijn. 

Onze MVO-strategie: www.proximus.com/csr

Lees meer in ons Jaarverslag op 
www.proximus.com/nl/investors

2016 resultaten in een 
oogopslag

Omzet

€ 5,9 
miljard 

(onderliggend)

EBITDA

€ 1,8 
miljard 

(onderliggend)

Vrije kasstroom

€ 559 
miljoen

Investering

€ 949 
miljoen

Onze medewerkers
Onze 13.600 medewerkers zetten zich 

allemaal in om een superieure klanten-

ervaring te bieden. Interesse om bij ons te 

werken? www.proximus.com/jobs medewerkers
13.600 

Proximus aandeel
Het  Proximus aandeel is opgenomen in verschillende indexen 

waaronder de BEL20 en de belangrijkste Europese/Telecom indexen.

Beurs: Eerste Markt Euronext Brussel • Ticker: PROX 

ISIN: BE0003810273 • Nationale SVM code: 3810.27
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