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De activiteit van de vennootschap beperkt zich tot het aanhouden van een
minderheidsparticipatie in “Sucrerie de Kiliba”. Sucrerie de Kiliba (afgekort Sucki)
omvat de exploitatie van een suikerplantage en –raffinaderij in de Democratische
Republiek Congo. Ingevolge de economische en politieke situatie aldaar zijn de
activiteiten van Sucki stilgevallen.
Intussen blijft de activiteit van Sucraf beperkt tot het aanhouden van deze participatie.
De hiermee verband houdende algemene kosten werden in de bedrijfskosten geboekt.
1. Resultaten januari – september 2008 (in (‘000) EUR)
30/09/2008
Omzet

31/12/2007
( 12 maanden )

30/09/2007
( 9 maanden )

-

-

-

(89)

(90)

(50)

Financieel resultaat

-

-

-

Uitzonderlijk resultaat

-

90

-

Bedrijfsresultaat

Netto-resultaat
Per aandeel (Euro)

(89)

0

(50)

(0,16)

0.000

(0,09)

2. Toelichting
2.1 Omzet : Nihil
2.2 Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat omvat de algemene administratieve kosten en de kosten
verbonden aan de algemene vergadering.
2.3 Financieel resultaat : Nihil
2.4 Uitzonderlijk resultaat : Nihil
De audit over bovenvermelde cijfers werd nog niet afgesloten.
3. Vooruitzichten
Ook voor het laatste kwartaal van 2008 wordt geen omzet verwacht.
De algemene kosten zullen tot het strikte minimum beperkt blijven.
Sucraf onderneemt nog steeds stappen bij de "Ministère du Portefeuille" om een
structuur op poten te zetten die het heropstarten van Sucrerie de Kiliba mogelijk zal
maken. In dit kader wordt onderhandeld met eventuele partners die zouden deelnemen
aan de herstelwerken van de fabriek en de plantages. Met dit doel voor ogen heeft
Sopex (dochteronderneming van Suiker Export) haar rehabilitatiedossier bijgewerkt.

Het ontslag van de Eerste Minister en de ministeriële herschikking hebben de
vooruitgang van de onderhandelingen verstoord en vertraagd. De recente dramatische
gebeurtenissen in Noord-Kivu hebben schijnbaar geen invloed gehad op de regio waar
Sucrerie de Kiliba gevestigd is (Zuid-Kivu).
Vorig jaar werd tussen Sucraf en haar referentie-aandeelhouder Suiker Export een
overeenkomst afgesloten voor een kwijtschelding van schuld onder voorwaarde van
"terugkeer in beteren doen" ("retour à meilleure fortune"). Er wordt overwogen om
ook dit jaar een dergelijke kwijtschelding van schuld onder voorwaarde van
"terugkeer in beteren doen" ("retour à meilleure fortune") door te voeren ten belope
van de opgelopen kosten van het boekjaar.
4. Financiële kalender
Volgende gewone algemene vergadering aandeelhouders 8 juni 2009
Bekendmaking resultaat boekjaar 2008
eerste helft maart 2009
Bekendmaking resultaat Q1/2009
eerste helft mei 2009
5. Informatie over de financiële dienstverlening
Dexia Bank, Meir 85, 2000 Antwerpen.
Kapitaal : 440.000 aandelen en 110.000 winstbewijzen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met :
Secretariaat Sucraf
Tel : +32-03-285.39.51
Fax : +32-03-285.39.90

