
((SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE"
in het kort "SUCRAF"
naamloze vennootschap

te 1831 Diegem, Grensstraat 7
RPR Brussel 0404.854.739

Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkotnstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap

Geachte aandeelhouders,

Overeenkomsdg artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
"WW"), heeft de raad van bestuur van Sucraf NV (hierna de "Vennootschap" of "Sucraf') de
eer u dit verslag voor te leggen over het voorstel tot wijziging van het voorwerp (voorheen het
"doel") van de Vennootschap.

Motivering van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

De raad van bestuur is van mening dat het raadzaam is het voorwerp van de Vennootschap als volgt te
wijzigen:

het vervallen van het voorwerp in relatie tot de fabrikaüe van suiker in Afrika, de
suikerrietcultuur, alsook aUe andere plantaardige producten die gebruikt worden bij de
fabrikatie van siuker, de fabrikatie van alle bijproducten, de uitbating, de handel, de
omvorming van aUe landbouwkundige producten en bijproducten of gebruikt in de
smkernijverheid; in bijkomstige orde, de uitbatmg van opbrengst- of levensmiddelen
plantages en bijkomstige of verbandhoudende handelingen verrichten en nameüjk het
fokken van vee met het oog op de afzet van suikerstroop (melasse), bijproduct van de
suikerfabïikaüe (artikel 3 sub a huidige statuten van de Vennootschap);
het aanpassen en moderniseren van het artikellid over participeren m ondernemingen (artikel 3 sub
b hiiidige statuten van de Vennootschap) in het zijn van een holdingvennootschap in de ruimste
zin des woords (artikel 4 lid l voorstel);
het toevoegen van het voorwerp van het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen (artikel 4 lid 2 voorstel);
het toevoegen van het voorwerp van het aanleggen uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium (artikel 4 Ud 3 voorstel);
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren (artikel 4 lid
4 voorstel).

De voorgestelde wijzigingen zijn aangestuurd door de wens om de Vennootschap die thans geen
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onderneming voert om te vormen in een succesvolle holdingmaatschappij. De voorgestelde wijzigingen
beogen het voorwerp van de Vennootschap in lijn te brengen met de beoogde ontwikkeling van de
Vennootschap en haar commerciële ambities.

Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

Het huidige artikel 3 van de statuten van de Vennootschap stelt het volgende:

3. Doel en bedrijvigheid
De maatschappij heeft tot doel:

a) De fabrikatie van suiker in afrika, de suikerriet kultuur, alsook alle andere plantaardige
produkten die gebruikt worden bij de fabrikatie van suiker, de fabrikatie van alle bijprodukten,
de uitbating, de handel, de omvorming van alle landbouwkundige produkten en bijprodukten of
gebruikt in de suikemijverheid; in bijkomstige orde, de uitbating van opbrengst- of levensmiddelen
plantages.
Zij mag alle bijkomstige of verbandhoudende handelingen verrichten en namelijk het fokken van vee met het
oog op de af^et van suikerstroop (melasse), bijprodukt van de suikerfabrikatie.

b) Het verwerven, aanhouden en vervreemden op gelijk welke wij^e van participaties in
ondernemingen en vennootschappen van alle aard.
ïlet waarnemen van de functie van bestuurder en l of vereffenaar in vennootschappen.
Het toestaan van leningen en finanderingen en het verlenen van borgtochten aan al dan niet verbonden
ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wij^e, rechtstreeks of
ïyjdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, ^ich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Kortom ^ij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.

Gelet op bovenstaande motivering, stellen we dan ook voor om artikel 3 (dat in de nieuwe tekst
van de statuten zal worden hernummerd naar 4) van de statuten te wijzigen teneinde het als volgt te
laten luiden:

Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
/. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste ^n van het woord, omvattende onder meer:
-participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigbeden, samenwerkingsverbanden, joint
ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
- voornoemde entiteiten finanderen door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere
wyy verhandelen van aandelen, opties, inscbrijvingsrecbten, of andere effecten of andere vormen van
kapitaalfinandering, of door middel van bet toestaan, bet onderschrijven, bet verwerven, bet overdragen of op enige
andere wy^e verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinandering of
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schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van bet woord;
- de voormelde participaties en beleningen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of
onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wij^e ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het
management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin ^ een participatie heeft en door technische,
^akelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin ^participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door
middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden
cyjn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan bet bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen waarin ^g een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende cokelij ke rechten ^pals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de
huurfinandering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen ^pivel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en l of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard ^yn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
3. Hef aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, ^oals het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van ï>elgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan "yj 'ych ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit 'ywel voor haarzelf als
voor alle derde op voorwaarde dat ^g er ^elf belang bij heeft.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerdele, industriële, finandele, roerende of onroerende handelingen
verrichten, ^elfs indien %?' niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, ï(pals onder meer de
terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wij^e van bezoldiging in natura.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds,
in pand stellen, ^ij mag ^ich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen
'ywel voor haarylfals voor alle derden op voorwaarde dat °yj er ^elf belang bij heeft.
De vennootschap ^al ^jch dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen syn aan reglementaire
bepalingen voor ^over de vennootschap ^elf niet aan de^e bepalingen voldoet.

Bijzonder verslag 7:154 WW - t.b.v BAvA de dato 12-01-2021 Pagina 3 van

^



Wij vragen u om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap goed te keuren tijdens
de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 16 februari 2021.

Gedaan op 12/01/2021,
Namens de raad van bestuur,

P.P,^. de V^ies
;stuurder/

c

G.P. Hettiflga
Bestuurder
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