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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.
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Omzet
Bedrijfsresultaat

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 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
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.
Tot hiertoe hebben wij nog geen reactie ontvangen vanwege de Congolese overheid op de
brief van 5 augustus 2013 waarin het Kabinet van de Eerste Minister ons liet weten dat "het
dossier grondig onderzocht wordt door het Ministerie van Porfolio teneinde een oplossing te
vinden". Op 4 november 2013 hebben wij een rappel gestuurd.
Er werd vergadering van de raad van bestuur van Sucraf gehouden in oktober 2013.
Tijdens deze vergadering heeft Group Sopex haar positie duidelijk gemaakt.
Sedert 2011 heeft Group Sopex de kosten van alle procedures om de belangen van alle
aandeelhouders en van de bestuurders van Sucraf te verdedigen, helemaal alleen gedragen.
Group Sopex is van mening dat deze situatie niet rechtvaardig is en kan deze last niet alleen
blijven dragen. Derhalve worden de bestuurders verzocht om een beslissing te nemen waarbij
de algemene onkosten zouden gedragen worden door alle grotere aandeelhouders, die pro rata
zouden moeten bijdragen in de kosten voor overeen te komen bedragen.
Indien de aandeelhouders hiertoe niet bereid zijn, is de enige optie voor Group Sopex om over
te gaan tot de invereffeningstelling en ontbinding van de vennootschap.
Tegen einde december 2013 wordt een antwoord verwacht van de andere aandeelhouders of
zij al dan niet bereid zijn de kosten mee te financieren.
Een buitengewone algemene vergadering van Sucraf zal begin volgend jaar bijeengeroepen
worden om te beslissen over de toekomst van de maatschappij.

4. Financiële kalender
Volgende gewone algemene vergadering aandeelhouders:
Bekendmaking jaarresultaat 2013:
Bekendmaking resultaat Q1/2014:
5. Informatie over de financiële dienstverlening
Belfius 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
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