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Sucraf publiceert jaarverslag 2018 

  
Over het boekjaar in 2018 heeft Sucraf NV (Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique 
Centrale) een klein negatief resultaat behaald van -30 duizend euro (2017: -64 
duizend euro). Per aandeel kwam het netto resultaat (afgerond) uit op -0,01 euro. Het 
eigen vermogen van Sucraf blijft fors negatief (- 2,11 miljoen euro). 

  
Uit de cijfers blijkt dat Sucraf er in is geslaagd de instandhoudingskosten van de 
beursgenoteerde vennootschap zeer laag te houden. Dat is evident in het belang van 
onze aandeelhouders. Het resultaat is het gevolg van de kosten die zijn gemaakt voor 
de administratie, de beursnotering en enkele overige kosten. De daarvoor benodigde 
middelen zijn, net als in voorgaande jaren, door grootaandeelhouder Value8 ter 
beschikking gesteld. Sucraf beschikt zelf niet over kasstroom genererende activa of 
activiteiten. 

  
Op 27 september 2018 heeft Sucraf kunnen mededelen dat de gesprekken tussen de 
grootaandeelhouders Value8 en Drupafina hebben geleid tot een voor alle partijen 
aanvaardbare oplossing, waarbij Value8 het belang van Drupafina heeft 
overgenomen. Drupafina heeft aan de beurstoezichthouder aangegeven de eerder 
ingediende vragen en klachten in te trekken en verdere behandeling niet wenselijk te 
achten. 

  
Met de bereikte oplossing is een belangrijke belemmering weggenomen voor de 
revitalisatie van het beursfonds Sucraf. 

  
In 2019 worden de mogelijkheden onderzocht om nieuwe activiteiten in te brengen 
in Sucraf. Vanuit Sucraf perspectief vindt de selectie voor een eventuele inbreng van 
nieuwe activiteiten plaats op basis van: 

 Een aantrekkelijke waardepropositie voor Sucraf; 

 Winstgevendheid en winst per aandeel; 

 Verdere waardegroei op lange termijn. 

 

Voor 2019 wordt, zonder rekening te houden met de kosten verbonden aan de 
eventuele inbreng van bedrijfsactiviteiten, gestreefd naar handhaving van het lage 
kostenniveau. 



  
Het jaarverslag over 2018, inclusief de gecontroleerde jaarrekening, is beschikbaar op 
de website van Sucraf. De oproeping voor de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van dinsdag 11 juni 2019 zal binnenkort beschikbaar worden 
gesteld. 
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