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Oplossing bereikt bij Sucraf
Op 12 juni jl. heeft Sucraf gemeld dat de agendapunten in de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van 11 juni jl. unaniem waren aangenomen. Daaraan werd
toegevoegd dat de stemuitslagen de constructieve en sterk verbeterde verhouding
weerspiegelden tussen de (groot)aandeelhouders Drupafina en Value8. Drupafina en
Value8 deelden destijds mee constructief in gesprek te zijn met als doel ruimte te
creëren voor een nieuwe toekomst voor het beursfonds Sucraf.
Impasse doorbroken
Sucraf is verheugd te kunnen mededelen dat de gesprekken hebben geleid tot een
voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Van de zijde van Drupafina bestond
onvrede over de langjarige ontwikkeling van Sucraf, waarbij de koers van boven de
30 euro was teruggelopen tot 1 á 2 euro. Daarbij wordt overigens breed onderkend
dat deze negatieve spiraal het gevolg is van de onteigening van de suikeractiviteiten
in Congo, die in 2011 plaatsvond. Het is evident dat dit niet aan Value8, dat pas in
2014 aandeelhouder werd, kan worden toegeschreven. De ontstane spanning tussen
aandeelhouders vormde daarentegen wel een belemmering om te onderzoeken of
nieuwe initiatieven met Sucraf zouden kunnen worden ontplooid.
Value8 vergroot belang; stellingnames niet gehandhaafd
De bereikte oplossing impliceert dat Value8 het belang van Drupafina en een aantal
andere aandeelhouders overneemt, waarbij de modaliteiten van het verplichte bod
het uitgangspunt hebben gevormd. Daarmee zal het belang van Value8 toenemen
van 46,2 tot 75,0 procent. Drupafina heeft daarbij aangegeven dat zij – na
toelichtende gesprekken met Value8 – haar eerder geuite bezwaren en stellingnames
niet langer handhaaft en haar acties onmiddellijk stopzet. Ten aanzien van de
governance kan gemeld worden dat twee leden van de Raad van Bestuur zullen
terugtreden. Dit betreft de heer Wallebroek en mevrouw Koopmans. In de komende
periode zal aandacht worden besteed aan de vervulling van de ontstane vacatures.
Onderzoek naar nieuw perspectief.
Nu een oplossing op aandeelhoudersniveau is bereikt, kan worden bekeken of en
hoe een nieuw perspectief voor Sucraf kan worden gecreëerd. Daarbij geldt dat
Sucraf in de huidige situatie, zonder dat perspectief, een BFZA (beursfonds zonder
operationele activiteiten) is met een negatief eigen vermogen. Slechts indien Sucraf er
in slaagt een nieuw perspectief te creëren, kan sprake zijn van waarde en

waardegroei voor de aandeelhouders. Het onderzoek daartoe zal in de komende
periode ter hand worden genomen.
Guido Wallebroek: “Het is een goede zaak dat wij tot een akkoord zijn gekomen. De
belegging in Sucraf is geen fortuinlijke belegging geweest, maar dat is vooral te wijten aan de
onteigening van de bezittingen van Kiliba. Wij hopen dat de beursvennootschap Sucraf nu
weer een positieve toekomst tegemoet gaat."
Peter Paul de Vries: “Wij danken de heer Wallebroek voor zijn jarenlange inzet voor Sucraf.
De gesprekken vonden plaats in goede harmonie en ik denk dat we een correcte oplossing
hebben gevonden. We sluiten dit hoofdstuk af, en gaan met goede moed verder.”
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