"SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L'AFRIQUE CENTRALE»
in het kort "SUCRAF"
naamloze vennootschap
te 1831 Diegem, Grensstiraat 7
RPR Brussel 0404.854.739

Bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap zoals opgemaakt met toepassing
van artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WW) betreffende de
bijzondere omstandigheden waarin gebruik kan worden gemaakt van het toegestane kapitaal
(onder meer bij wijze van uitgifte van aandelen, obligaties of inschrijvingsrechten) en van de
doeleinden die daarbij kunnen worden nagestreefd.
l.

INLEIDING

Dit bijzonder verslag, opgesteld overeenkomsdg artikel 7:199 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna "WW"), heeft beürekking op het voorstel tot het
verlenen vaa een machüging inzake het toegestane kapitaal.
Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van 16/02/ 2021 (hierna "Buitengewone Algemene Vergadering").
In dit bijzonder verslag wordt nader aangegeven in welke bijzondere omstandigheden het
bestuursorgaan van de Vennootschap van deze bevoegdheid tot kapitaalveïhoging kan
gebruikmaken en welke doeleinden hij er onder mee mee zal kunnen nasüreven.
2. VOORGESTELDE MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL
Voorgesteld wordt otn de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om overeenkomstig artikel
7:198 WW het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te kunnen verhogen met
een bedrag van een miljoen achthonderdvijfenderügduizend euro (€ 1.835.000,00).
Deze beoogde machtiging zou geldig zijn voor een duur van vijf (5) jaar te rekenen van de

bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van 16/02/2021 in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

3. TOELICHTING VAN DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN WAARIN EN
DE DOELEINDEN WAARVOOR GEBRUIK KAN WORDEN GEMAAKT VAN
HET TOEGESTANE KAPITAAL
Het voorstel van de raad van bestuur strekt ertoe een flexibele en efficiënte tnethode in te voeren ora de

nodige financiële middelen te verweryen voor de verdere uitbouw van de (investermgs)activiteiten van de
Vennootschap.

De techniek van het toegestane kapitaal biedt de raad van bestuur een mate van flexibiliteit en snelheid van
uitvoering, die nodig kan zijn om een optimaal bestuur van de Vennootschap te verzekeren. De procedure
voor een kapitaalverhoging vergt een beroep op de buitengewone algemene vergadering en blijkt vaak
otnslachdg en üjdrovend en daarvoor onverenigbaar met de veranderingen van de kapitaahnarkt en de
specificiteit van de omstandigheden. Door de machüging inzake toegestaan kapitaal kan de raad van
bestuur het kapitaal verhogen wanneer een bijeenroeping van een buitengewone algeraene vergadering niet
opportuun is, omdat het noodzakelijk is om tot een snelle en/of soepele besluitvorming te komen in het
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Ucht van bijvoorbeeld fluctuaties op de kapitaalmarkten of bepaalde opportuniteiten die zich zouden
aandienen, wanneer de kost van de organisaüe van een bmtengewone algemene vergadering aiet
gerechfyaardigd is, of wanneer herhaalde uitgiften worden overwogen. Tevens versteekt deze machtiging de
mogelijkheid om in funcde van de rentestand op de kapitaaknarkt te opteren voor de op dat ogenblik voor
de Vennootschap financieel meest gunsdge financieringsvorm.
De doeleinden die de raad van bestuur daarbij zal nastreven, zijn de volgende (zonder daartoe beperkt te
zijn):
- de fmanciering van de groei van de Vennootschap;
- het aantrekken van nieuwe partners;

- het vergoeden van een inbreng in natura;
- het aantrekken van nieuwe middelen op een ogenblik dat dit, gezien de toestand van de financiële
markten, de beurskoersen, de Vennootschap ten goede komt;
- het benutten van commerciële opportuniteiten die passen binnen de activiteiten van de Vennootschap.
Deze doelstellingen moeten in de riiimste zin worden geïnterpreteerd.

De raad van bestuur is ervan overtuigd dat het verlenen van de hierboven vermelde machügingen de raad
van bestuur in staat zal stellen om de belangen van de Vennootschap op de meest gepaste wijze veilig te
steUen.

De kapitaalverhogingen waartoe op basis van deze machtiging kan worden besloten, zullen plaatsvinden
overeenkomsdg de modaliteiten bepaald de raad van bestuur zoals onder meer door middel van inbreng in
geld of in natura binnen de door het WW toegestane grenzen als door omzetting van reserves en
uitgiftepremies, met of zander uitgifte van nieuwe aandelen met of 2onder stemrecht of door uitgifte van al
dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligades
waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals
aandelen in het kader van een aandelenoptieplaa.

De raad van bestuur kan, in het belang van de Vennootschap, binnen de perken en
overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WW, het voorkeurrecht van de
aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de
grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestane kapitaal. De2e beperking of opheffing kan
eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van
de Vennootschap of van haar dochterondernemingen.
Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of
naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van
rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze niet in aanmerking
genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatssteUing, aa elke kapitaalverhoging
tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming
te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand.
4. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Gelet op het bovenstaande, stelt de raad van bestuiir van de Vennootschap voor otn huidig artikel
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8 van de statuten inzake het toegestaan kapitaal te wijzigen en te verhangen teneinde dit in lijn te
brengen met voormelde voorstellen, en wel als volgt:
Artikel 8. Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een bedrag van een miljoen
acbthonderdvijfendertigdui^end euro (€ 1.835.000,00). De°y machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar te
rekenen van de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van 16 februari 2021 in de ï>ij lagen bij het
Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.
De kapitaalverhogingen waartoe krachtens de^e machtigingen worden besloten kunnen geschieden overeenkomstig de
door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten ïyals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura
binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen als door omzetting van reserves
en uitgiftepremies, met afzonder uitgifte van nieuwe aandelen met afzonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet
achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan
inschrijvingsrechten of andere roerende waarden °^ijn verbonden, of van andere effecten, 'y als aandelen in bet kader
van een aandelenopüeplan.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders
beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenen van het overeenkomstig dit artikel
toegestane kapitaal. De^e beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen,
al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhog.ng beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van
de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een
uitgiftepremie wordt betaald, wordt de^e niet in aanmerking genomen voor de berekening van het gebruik van het
toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen
binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en
aandelentoestand.

Wij vragen u om de voorgestelde walgingen goed te keuren tijdens de buitengewone algemene vergadering
die zal plaatsvinden op 16/02/2021.
Gedaan op 12/01/2021,
Namens de raad van bestuur,

P.P.F..
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