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Nieuwe SIPEF aandelen 

Notering van nieuwe aandelen op de  
gereglementeerde markt van Euronext Brussels

Openbaarmaking van nieuwe noemer  
conform artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007

Naar aanleiding van een kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht door middel van een openbare aanbieding tot inschrijving,  

werden vandaag 1 627 588 nieuwe aandelen van SIPEF uitgegeven.  

Bijgevolg bedraagt het totale aantal aandelen van SIPEF 10 579 328.

De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder coupon nr. 10, die het recht op dividend voor het boekjaar eindigend op  

31 december 2016 vertegenwoordigt. De nieuwe aandelen zijn in het bezit van het recht op dividend voor het volledige financiële  

jaar 2017, betaalbaar in 2018.

Elk van deze aandelen verleent één stem op de Algemene Vergadering en het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt dus de nieuwe 

noemer voor kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering. Na deze verrichting bedraagt het maatschappelijk  

kapitaal van SIPEF USD 44 733 752,04.

De 1 627 588 nieuwe aandelen van SIPEF die vandaag werden uitgegeven, zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeer-

de markt van Euronext Brussels en hebben dezelfde ISIN-code als de bestaande SIPEF-aandelen (BE0003898187).

Schoten, 24 mei 2017

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

 

F. Van Hoydonck, 

gedelegeerd bestuurder    

(GSM +32 478 92 92 82)

J. Nelis, 

chief financial officer
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Tel.: +32 3 641 97 00 

Fax : +32 3 646 57 05

 
finance@sipef.com
www.sipef.com 
(rubriek “investors”)

LISTED
SIP

EURONEXT
SIPEF is een Belgische agro-industriële vennootschap 

die genoteerd is op Euronext Brussel. De vennootschap 

bezit voornamelijk meerderheidsparticipaties in tropische 

plantagebedrijven die zij beheert en uitbaat. De groep 

is geografisch gediversifieerd en produceert een aantal 

basisgrondstoffen, voornamelijk palmolie. De investeringen 

gebeuren meestal op lange termijn in groeilanden.


