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DE SIPEF GROUP HEEFT DE CERTIFICERING BEREIKT VAN HAAR 
TOTALE PALMOLIEPRODUCTIE 

 
 

SIPEF heeft het genoegen te melden dat na een recente audit door BSI, RSPO de certificering heeft 
bevestigd volgens de “RSPO Principles & Criteria” van de MukoMuko en Bunga Tanjung fabrieken, de 
plantages die de palmolie leveren, en onze tankterminal te Padang, in Indonesië. 
 
Deze certificering komt bovenop de in 2009 gecertificeerde 2 fabrieken, plantages en omliggende 
planters in Hargy Oil Palms in Papoea-Nieuw-Guinea en de 2 in 2010 gecertificeerde fabrieken en 
plantages in Noord-Sumatra; de SIPEF groep heeft nu de certificering van haar totale palmolieproductie 
bereikt. 
 
The SIPEF groep is er trots op de eerste onderneming te zijn waarvan alle palmolie is gecertificeerd op 
een multinationale basis. Wij kunnen nu tot 185 000 ton “segregated” (onvermengde) duurzame palmolie 
en palmpitolie leveren, evenals tot 80 000 ton “mass balance” (vermengd met gewone palmolie) 
gecertificeerde palmolie vanuit Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. 
 
Onze partners kunnen nu rekenen op 100% RSPO gecertificeerde palmolie en we zijn ervan overtuigd 
dat hierdoor onze relaties met bestaande partners zullen verstevigd worden bij het opzetten van 
bevoorradingslijnen voor “segregated” en “mass balance” duurzame palmolie. Wij verwelkomen ook 
nieuwe aanvragen, wat de positie van duurzame palmolie in de plantaardige-oliesector zou moeten 
versterken. Wij hopen dat alle operatoren van de plantaardige-oliesector wereldwijd deze duurzame 
praktijken zullen overnemen, zodat we kunnen werken naar het gezamenlijke doel om op een duurzame 
manier palmolie aan de wereld te leveren. 
 
Schoten, 1 maart 2011. 
 
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 
 
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 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. 

  

               
 


