Persmededeling
S.A. SIPEF N.V.

Gereglementeerde informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE SIPEF GROEP
per 30 september 2008

TUSSENTIJDS BEHEERSVERSLAG
1. GROEPSPRODUCTIES

Derden

Totaal
30/09/2008

Eigen

Derden

Totaal
30/09/2007

in ton

Eigen

Palmolie

145.403

57.684

203.087

140.374

45.493

185.867

Rubber

7.021

1.638

8.659

7.830

1.320

9.150

Thee

4.982

790

5.772

4.710

660

5.370

Zoals de meeste palmolieplantages in de omgeving leed onze palmolieproductie in Noord Sumatra
(-2,1%) onder de klimatologische omstandigheden. Agro Muko daarentegen overtrof het volume van
vorig jaar met 7%. Hargy Oil Palms Ltd in PNG kende een uitstekend derde kwartaal, na een sterke
start in het begin van het jaar en een terugval in de productie tijdens het tweede kwartaal. SIPEF-CI SA
in Ivoorkust zette zijn recordoogsten voort, zowel in eigen arealen als bij derden, wat leidde tot het beste productieresultaat ooit. Dit is de belangrijkste reden voor de algemene stijging van de palmolieproductie van de SIPEF Groep met 9,3%.
Galley Reach Holdings Ltd in PNG verbeterde de productie met 10%, zowel in de eigen plantages als
bij derden. Dit kon echter de terugval van de oogst gedurende de eerste negen maanden in Sumatra,
waar het tappen tijdelijk werd beïnvloed door een grote snoei in de jongere aanplanten, niet compenseren.
De theeproductie verhoogde met 7,5% tegenover verleden jaar, zowel in de eigen arealen als bij derden in Vietnam.

2. GEMIDDELDE MARKTPRIJZEN

(1)

in USD/ton

Eerste 9 maanden 2008

Eerste 9 maanden 2007

Palmolie

CIF Rotterdam

1.094

731

Rubber

RSS1 FOB Singapore

2.950

2.237

Thee

FOB origin

2.539

1.960

(1)

Worldbank Commodity Price Data.
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Vanaf midden juli kenden de palmolieprijzen een sterke terugval van USD 1.200 tot de huidige
USD 450/500 per ton ten gevolge van de algemene daling van de grondstofprijzen en in het bijzonder
van de ruwe olieprijzen, de hogere voorraden in Maleisië en Indonesië en een oproep om de biobrandstoffen te beperken in de Europese Unie.
Natuurrubber volgde de neerwaartse trend van de andere grondstoffen en de RSS kwaliteit wordt momenteel verhandeld aan ongeveer USD 1.800/ton. De theeprijzen werden nog het minst aangetast en
bleven op hun hoge niveau gedurende het derde kwartaal.

3. VOORUITZICHTEN
Ondanks dat de gevoelige prijsdaling van onze twee belangrijkste grondstoffen de toekomstige resultaten zullen beïnvloeden, hebben de langetermijnverkopen van de 2008 producties onze vooruitzichten
op de resultaten van het jaareinde grotendeels veilig gesteld.
Gezien de positieve netto financiële positie zullen de verminderde marges de huidige uitbreidingen in
palmolie en rubber van SIPEF in Indonesië en PNG niet aantasten.

Schoten, 17 November, 2008.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
* F. Van Hoydonck, Gedelegeerd Bestuurder
* J. Nelis, Chief Financial Officer
Tel.: 0032/3.641.97.00 - Fax : 0032/3.646.57.05
mail to : finance@sipef.com
website www.sipef.com (rubriek "investor relations")

S.A. Sipef N.V. is een Belgische agro-industriële vennootschap die genoteerd is op de Brussels
Euronext. 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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