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Ontwerp voor het heropstarten van de activiteiten van Sucrerie de Kiliba (Democratische
Republiek Congo.
In uitvoering van artikel 10, §1 van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking op het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, deelt de raad van bestuur van S.A.
Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale N.V., afgekort "Sucraf", met maatschappelijke
zetel te Generaal Lemanstraat, 74, 2600 Berchem, en ingeschreven in het Register van
Rechtspersonen van Antwerpen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer
404.854.739 volgende informatie mee :
Sucraf bezit op het ogenblik samen met de Congolese Staat de meerderheid van de
maatschappelijke aandelen van Sucrerie de Kiliba, gevestigd in Kiliba, Uvira, in de Provincie
Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo.
De activiteiten van Sucrerie de Kiliba werden stilgelegd in 1995 door de politieke en militaire
moeilijkheden waarmee de regio te maken kreeg. Sedertdien lagen de plantages, de wegen
en de irrigatie-infrastructuur er spijtig genoeg verlaten bij. De fabriek zelf werd in vrij goede
staat bewaard. Intussen is de toestand in het gebied van de grote meren gestabiliseerd en
meer bepaald in de provincie Zuid-Kivu waar zich de installaties en concessie van Sucrerie
de Kiliba bevinden. Daarom kan het heropstarten van de activiteiten overwogen worden.
In deze context heeft de Minister van Landbouw van de Democratische Republiek Congo
aan de raad van bestuur van Sucraf laten weten dat de overheid van de Democratische
Republiek Congo de wens heeft geuit om de activiteiten van Sucrerie de Kiliba terug op te
starten.
In overleg met de Congolese Staat, bereidt Sucraf op het ogenblik een heropstartingsplan en
een budget voor die zullen voorgelegd worden aan de Minister van Landbouw in de
komende weken. Sucraf bestudeert eveneens samen met de Congolese Staat,
vertegenwoordigd door de Minister van Landbouw en de Minister van Begroting, de
verschillende financieringsmogelijkheden om dit plan te verwezenlijken. In dit kader moeten
we er wel op wijzen dat het heropstarten van de landbouw- en industriële activiteiten van
Kiliba op progressieve wijze zullen moeten gebeuren en gespreid zullen worden over
meerdere jaren, daar deze operatie met zich meebrengt dat enkele duizenden hectaren
suikerrietaanplantingen eerst terug hersteld zullen moeten worden.

