
 
 

 
 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

 

PERSBERICHT  
SA Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale NV (“Sucraf NV”), waarvan de aandelen noteren 
op Euronext Brusssels 
 

 

Diegem, 08 juni 2016, 08:30 uur (CET) 

 

 

Mededeling Sucraf NV inzake transparantiekennisgeving 
 

Overeenkomstig Artikel 14, lid 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 

belangrijke deelnemingen deelt Sucraf NV mede dat zij op 6 juni 2016 kennis heeft genomen van 

de meldingen van Value8 NV (“Value8”), de heer J.P. Visser en beide partijen gezamenlijk inzake 

transacties per 24 november 2015, 26 november 2015 en 8 april 2016.  

 

Hierna volgt 1.) een toelichting op de meldingen en 2.) een overzicht van het aandeelhouderschap 

in Sucraf NV. 

 

1. Toelichting op de meldingen 

 

a) Melding 1 

 

Reden voor de kennisgeving 

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

 

Kennisgeving door 

Een persoon voor wiens rekening een derde in eigen naam optreedt en die samen met deze derde 

kennis geeft en een persoon die alleen kennis geeft 

 

Kennisgevingsplichtige personen 

Value8 en Jacobus Pieter Visser 

 

Datum van drempeloverschrijding 

24-11-2015 

 

Overschreden drempel 

45% 



 
 

 
 

 

Noemer 

550.000 

 

Details 

Stemrechten verbonden aan effecten vóór de transactie: 

 

Value8      143.078 

 

Stemrechten verbonden aan effecten na de transactie: 

 

Value8      164.628 29,93% 

Value8 voor rekening van J.P. Visser    87.000 15,82% 

 

TOTAAL     251.628  45.75% 

 

Controleketen 

Value8 wordt niet gecontroleerd. 

 

Bijkomende informatie 

Deze kennisgeving is een rechtzetting van de kennisgeving door J.P. Visser d.d. 25 november 

2015. 

 

b) Melding 2 

 

Reden voor de kennisgeving 

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

 

Kennisgeving door 

Een persoon voor wiens rekening een derde in eigen naam optreedt en die samen met deze derde 

kennis geeft en een persoon die alleen kennis geeft 

 

Kennisgevingsplichtige personen 

Value8 en Jacobus Pieter Visser 

 

Datum van drempeloverschrijding 

26-11-2015 

 

Overschreden drempel 

45% 

 



 
 

 
 

Noemer 

550.000 

 

Details 

Stemrechten verbonden aan effecten vóór de transactie: 

 

Value8       164.628 

Value8 voor rekening van Jacobus Pieter Visser   87.000 

Jacobus Pieter Visser                   0 

 

TOTAAL      251.628  

 

Stemrechten verbonden aan effecten na de transactie: 

 

Value8       164.628 29,93% 

Value8 voor rekening van Jacobus Pieter Visser   40.000 7,27% 

Jacobus Pieter Visser          47.000 8,55% 

 

TOTAAL      251.628  45.75%  

 

Controleketen 

Value8 wordt niet gecontroleerd. 

 

Bijkomende informatie 

Deze kennisgeving had dienen te gebeuren in november 2015, na de eerste gemeenschappelijke 

kennisgeving door Value8 en J.P. Visser. Ingevolge de overdracht van 47.000 aandelen door 

Value8 aan J.P. Visser treedt Value8 nog slechts ten belope van 40.000 stemrechtverlenende 

effecten op voor rekening van J.P. Visser. Hoewel Value8 en J.P. Visser niet in onderling overleg 

handelen, doen zij een gemeenschappelijke kennisgeving op grond van artikel 12, § 1, eerste lid, 

van het KB van 14 februari 2008. 

 

c) Melding 3 

 

Reden voor de kennisgeving 

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

 

Kennisgeving door 

Een persoon die alleen kennis geeft 

 

Kennisgevingsplichtige personen 

Value8 



 
 

 
 

 

Datum van drempeloverschrijding 

08-04-2016 

 

Overschreden drempel 

30% 

 

Noemer 

550.000 

 

Details 

Stemrechten verbonden aan effecten vóór de transactie: 

 

 

Value8      164.628 

Value8 voor rekening van J.P. Visser     40.000 

 

TOTAAL     204.628 

 

Stemrechten verbonden aan effecten na de transactie: 

 

Value8      164.628  

Value8 voor rekening van J.P. Visser              0 

 

TOTAAL     164.628  29,93% 

 

Controleketen 

Value8 wordt niet gecontroleerd. 

 

Bijkomende informatie 

Deze kennisgeving had dienen te gebeuren in april 2016, na de tweede gemeenschappelijke 

kennisgeving door Value8 en J.P. Visser. Ingevolge de overdracht van 40.000 winstbewijzen door 

Value8 aan J.P. Visser, treedt Value8 niet langer op voor rekening van J.P. Visser. 

 

d) Melding 4 

 

Reden voor de kennisgeving 

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

 

Kennisgeving door 

Een persoon die alleen kennis geeft 



 
 

 
 

 

Kennisgevingsplichtige personen 

Jacobus Pieter Visser 

 

Datum van drempeloverschrijding 

08-04-2016 

 

Overschreden drempel 

15% 

 

Noemer 

550.000 

 

Details 

Stemrechten verbonden aan effecten vóór de transactie: 

 

Jacobus Pieter Visser            47.000 

 

Stemrechten verbonden aan effecten na de transactie: 

 

Jacobus Pieter Visser      87.000  15.82% 

 

Bijkomende informatie 

Deze kennisgeving had dienen te gebeuren in april 2016. Ingevolge de overdracht van 40.000 

winstbewijzen door Value8 aan J.P. Visser treedt Value8 niet langer op voor rekening van J.P. 

Visser. 

 

 

2. Overzicht van het aandeelhouderschap in Sucraf NV 

 

Overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen zijn bij Sucraf NV de volgende aandeelhouders bekend. 

 

     Stemrechten verbonden aan effecten 

 

Value8  NV    164.628 29,93% 

Jacobus Pieter Visser   87.000  15,82% 

Guido Wallebroek/Drupafina NV 82.563  15,01% 

 

 
 



 
 

 
 

 

Sucraf vestigt in dit verband tevens de aandacht op artikel 516 van het Wetboek van 

vennootschappen. Dat bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek 

van één of meer stemgerechtigde aandeelhouders, kan optreden wanneer 

transparantiekennisgevingen niet werden verricht volgens de modaliteiten en binnen de termijnen 

als voorgeschreven. Hij kan o.a. de uitoefening van de aan de betrokken effecten verbonden 

rechten of een reeds bijeengeroepen algemene vergadering opschorten. 

 

Sucraf voegt daaraan toe dat in de periode van 24 november 2015 tot en met heden geen 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sucraf heeft plaatsgevonden en evenmin een 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op de verkregen effecten is derhalve 

geen stemrecht uitgeoefend. Evenmin zijn er in de genoemde periode berichten ontvangen met 

het verzoek tot het houden van een (Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

 

 

SA Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale NV 
“Sucraf NV” 
 
Grensstraat 7 
1831 Diegem 
België 
 
info@sucraf.be 
contactpersoon: [naam, e-mailadres en telefoonnummer] 
 

www.sucraf.be 

 

KBO-nummer: 0404.854.739 

Alle persberichten zijn ook te vinden op: www.sucraf.be/persberichten 
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