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VERWERVING VAN BIJKOMENDE AANDELEN IN AGRO MUKO 

(INDONESIE) 
 
De SIPEF Groep heeft het genoegen U te melden dat zij, via haar 95% 
dochteronderneming PT Tolan Tiga Indonesia, een bijkomende 6,82% 
deelneming in PT Agro Muko heeft verworven. De kost van deze investering 
bedraagt USD 9,38 miljoen en het controlepercentage in PT Agro Muko stijgt 
hierdoor van 40,47% naar 47,29%. 
 
PT Agro Muko is een plantageonderneming gesitueerd in de Bengkulu provincie 
in Sumatra, Indonesië, beplant met 17.855 hectaren oliepalmen en 1.840 
hectaren rubberbomen en wordt beheerd door de SIPEF Groep. Met de bijna 
5.000 bedienden en arbeiders is zij één van de grootste werkgevers in de regio. 
 
Deze bijkomende deelneming is het gevolg van een overeenkomst waarbij de 2 
institutionele aandeelhouders IFC - International Finance Corporation en DEG – 
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, hun respectievelijke 
7,21% minderheidsbelang pro rata verkopen aan de 3 overige aandeelhouders 
MP Evans & Co Limited, PT Austindo Nusantara Jaya en PT Tolan Tiga 
Indonesia. 
 
Het belang van de SIPEF Groep in PT Agro Muko stijgt hiermee van 38,45% tot 
44,93%. Deze transactie bevestigt SIPEF’s focus op uitbreiding in palmolie en 
rubber in het Verre Oosten, door middel van nieuwe verwervingen of door een 
verhoging van haar belangen in bestaande ondernemingen. 
 
Schoten, 18 maart 2010. 
 
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") 

 
SA SIPEF NV 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. 

 


