
       

 

 

 

 

 Persmededeling 
Gereglementeerde informatie 

 

SA SIPEF NV is een Belgische agro-industriële vennootschap die genoteerd is op de NYSE 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 recent geïndustrialiseerde landen 
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TRANSPARANTIEMELDING 

 

SIPEF NV heeft een transparantiemelding ontvangen in het kader van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 

belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde 

markt. 

 

De relevante gegevens van deze transparantiemelding zijn als volgt: 

 

1. Reden van kennisgeving: 
De controle over Cabra NV en Gedei NV is gewijzigd, evenwel zonder dat dit gepaard is gegaan met een 
overdracht van aandelen. Baron Bracht had de exclusieve, feitelijke controle over Cabra NV (en onrecht-
streeks over Gedei NV), maar deelt deze controle sinds de gewone algemene vergadering van Cabra NV 
van 18 april 2012 met zijn drie dochters. Er bestaan vandaag afspraken tussen deze vier aandeelhouders 
over de manier waarop zij hun stemrechten in Cabra NV uitoefenen. Zij hebben de intentie om deze onge-
schreven afspraken vast te leggen in een (schriftelijke aandeelhoudersovereenkomst). 

 
2. Kennisgevingsplichtige personen (voor controleketen zie bijlage): 

Cabra NV 
Gedei NV 
Ackermans & van Haaren NV 
Baron Bracht 
Priscilla Bracht 
Theodora Bracht 
Victoria Bracht 
Stichting Administratiekantoor “Het Torentje” 

 
3. Noemer: totaal aantal aandelen 

8 951 740 
 
4. Teller: totaal aantal stemrechten uitgeoefend door kennisgevingsplichtige personen 
 

Ackermans & van Haaren NV 2 389 312 26,691% 
   
Cabra NV 399 095 4,458% 
Gedei NV 480 435 5,367% 
Baron Bracht 265 966 2,971% 

Totaal Baron Bracht en kinderen 1 145 496 12,796% 
   
Totaal stemrechten handelend in onderling overleg 3 534 808 39,487% 

 
Ackermans & van Haaren NV en ‘Baron Bracht en kinderen’ betreffen personen die in onderling overleg handelen die 
een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten, om een duurzaam 
gemeenschappelijk beleid te voeren. 

 

Deze informatie wordt gepubliceerd op www.sipef.com (rubriek "investor relations") 

Schoten, 10 oktober 2012. 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

* F. Van Hoydonck, Gedelegeerd Bestuurder  (+32-478.92.92.82) 
* J. Nelis, Chief Financial Officer 
 



 

 
 

 

Bijlage bij de transparantiemelding 
 

 
 

1. Controleketen boven Ackermans & van Haaren NV 

I. Ackermans & van Haaren NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Scaldis Invest 

NV, een vennootschap naar Belgisch recht. 

II. Scaldis Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Belfimas NV, een 

vennootschap naar Belgisch recht. 

III. Belfimas NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Celfloor S.A., een 

vennootschap naar Luxemburgs recht. 

IV. Celfloor S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Apodia International Holding 

B.V., een vennootschap naar Nederlands recht. 

V. Apodia International Holding B.V. wordt rechtstreeks gecontroleerd door 

Palamount N.V., een vennootschap opgericht onder het recht van de Nederlandse 

Antillen. 

VI. Palamount N.V. wordt rechtstreeks gecontroleerd door "Het Torentje", een stichting 

administratiekantoor opgericht naar Nederlands recht. 

VII. Stichting administratiekantoor "Het Torentje" is de ultiem controlerende 

aandeelhouder. 

Overeenkomstig artikel 11, §1 van de Wet van 2 mei 2007 treedt Stichting 

administratiekantoor “Het Torentje” op in eigen naam en voor rekening van de 

vennootschappen vermeld onder (II) en (VI). 

 

2. Controleketen boven Cabra NV en Gedei NV 

Baron Bracht, Priscilla Bracht, Theodora Bracht en Victoria Bracht oefenen 

gezamelijke controle uit over Cabra NV en Gedei NV. 

 


