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SA Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale N.V.
"Sucraf"

N.V. Group Sopex, referentie-aandeelhouder van Sucraf, heeft officieel aan de raad van bestuur van
Sucraf laten weten, dat zij gedurende meerdere jaren, door middel van voorschotten aan Sucraf, de
financiering voor de verdediging van de belangen van Sucraf in het kader van het dossier van
Sucrerie de Kiliba in DRC en in het bijzonder, alle studiekosten voor een eventuele heropstarting van
de suikerfabriek, de kosten verbonden aan de juridische en administratieve procedures die aan de
gang zijn in DRC, alsook de kosten verbonden aan het houden van de vergaderingen van de raad van
bestuur en algemene vergaderingen van Sucrerie de Kiliba, alsook de werkingskosten van Sucraf,
helemaal alleen voor haar rekening heeft genomen.
N.V. Group Sopex is van mening dat, ondanks alle inspanningen en acties ondernomen door de raad
van bestuur van Sucraf - rekening houdend met de politieke situatie in DRC - er weinig hoop bestaat
dat er in de nabije toekomst een oplossing bestaat voor deze situatie.
Bijgevolg heeft N.V. Group Sopex laten weten aan de raad van bestuur van Sucraf dat zij deze kosten
niet langer alleen kan blijven dragen na de volgende gewone jaarvergadering van Sucraf en stelt zij
als voorwaarde voor het voortzetten van haar financiële steun aan Sucraf, dat ook de andere
belangrijke aandeelhouders hun bijdrage leveren in de kosten.
De procedures en de onderhandelingen met de verantwoordelijke personen in DRC zijn volledig
geblokkeerd en het ziet er niet naar uit niet dat er binnenkort verandering zal komen in deze situatie.
Rekening houdend met deze omstandigheden, heeft de raad van bestuur besloten om een
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, met als dagorde de invereffeningstelling en
ontbinding van de vennootschap. Deze B.A.V. zal gehouden worden onmiddellijk na de gewone
jaarvergadering op 10 juni 2014, in geval er in tussentijd geen oplossing wordt gevonden voor de
financiering van de onkosten en de voortzetting van de maatschappij.
Wij herinneren eraan dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief is en dat de
vennootschap zich in de situatie van artikel 634 van het Wetboek van vennootschappen bevindt.
Bijgevolg, indien er geen positieve oplossing komt, zullen de aandeelhouders geen liquidatiebonus
ontvangen indien de vennootschap in vereffening wordt gesteld.

