Persbericht : 13 november 2012
Gereglementeerde informatie

SA SUCRAF NV
Generaal Lemanstraat 74
2600 BERCHEM
Kwartaalrapport Q3/2012
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.
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Verwaterde winst/verlies per aandeel : niet van toepassing.

2. Toelichting
2.1 Omzet : Nihil
2.2 Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat over de eerste 9 maanden van 2012 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
Sedert ons vorig verslag zijn er geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de algemene
toestand van Sucrerie de Kiliba.
Wij wachten nog steeds op de beslissing van de Rechtbank aangaande de gerechtelijke
procedures die wij hebben ingesteld.

4. Financiële kalender
Volgende gewone algemene vergadering aandeelhouders: 10 juni 2013
Bekendmaking jaarresultaat 2012:
april 2013
Bekendmaking resultaat Q1/2013:
eerste helft mei 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

