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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 in 1996.
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 1ste trimester 2013 (in (‘000) EUR)
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2. Toelichting
2.1 Omzet : Nihil
2.2 Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat over de eerste 3 maanden van 2013 omvat de algemene
administratieve kosten en de kosten verbonden aan de algemene vergadering.
2.3 Financieel resultaat : Nihil
2.4 Uitzonderlijk resultaat : Nihil
3. Vooruitzichten
Ook voor het volgende kwartaal wordt geen omzet verwacht.
De algemene kosten zullen tot het strikte minimum beperkt blijven.

Dhr. Paul Kronacker was ter plaatse in Kinshasa tussen 7 en 18 mei 2013 – in zijn
functie van voorzitter van Raad van bestuur van Sucrerie de Kiliba – met als doel de
statutaire vergaderingen van Sucrerie de Kiliba (Sucki) te houden en om besprekingen
te hebben met sommige politici teneinde een oplossing te vinden voor de juridische
problemen waarmee Sucrerie de Kiliba geconfronteerd wordt. Ter herinnering : deze
problemen vloeien voort uit de poging van de "Tribunal de Grande Instance" te Uvira
dd 5 september 2011 om Sucrerie de Kiliba in vereffening te stellen. Deze beslissing
werd opgeschort op 14 september 2011 door het Hof van Beroep van Bukavu.
De statutaire vergaderingen van Sucki vonden plaats op 10 mei 2013 in het Grand
Hôtel te Kinshasa. De aandeelhouders Altus Holdings en Sucraf, die samen 67% van
de aandelen vertegenwoordigen, waren aanwezig. Het Ministerie van Portfolio, dat
33% van de aandelen vertegenwoordigt, was niet aanwezig.
Gezien vier van de zes bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd waren, kon de raad
van bestuur geldig beraadslagen en beslissen over de dagorde.
De mandaten van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, alsook de functie
van voorzitter, werden door de algemene vergadering bevestigd.
Gezien het feit dat de afgevaardigde bestuurder geen toegang meer heeft tot de
"Sucrerie" waar de vertegenwoordigers van SPRL Sucrerie du Kivu hun intrek
hebben genomen, kon er geen balans opgesteld worden voor 2011 en 2012. De
activiteitenrapporten werden opgesteld door de voorzitter.
De voorzitter heeft te kennen gegeven dat hij zijn inspanningen om het patrimonium
van de maatschappij te beschermen zal voortzetten ingevolge de frauduleuze
aanspraak op dit patrimonium door SPRL Sucrerie du Kivu.
Een vergadering werd gehouden op de Belgische Ambassade met de directeur van het
Kabinet van de Eerste Minister en er werd een lunch georganiseerd met de Minister
van Portfolio in Matadi.
Dhr. Kronacker werd ervan verzekerd dat het dossier grondig bestudeerd zal worden.

4. Financiële kalender
Volgende gewone algemene vergadering aandeelhouders: 10 juni 2013
Bekendmaking resultaat Q2/2013:
Augustus 2013
Bekendmaking resultaat Q3/2013:
19 november 2013
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

