Persmededeling
Gereglementeerde Informatie

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

De raad van bestuur deelt mee dat hij op 19 september jl. heeft beslist om maximum EUR 10 miljoen vrij te
maken ter financiering van de inkoop van eigen aandelen.
De inkoop is gericht zowel op de belegging van een deel van SIPEF’s nettokaspositie, die KUSD 52 341
bedroeg per 30 juni 2011, als op de indekking van een aandelenoptieplan ten gunste van het management.
Het aandelenoptieplan, waarvan de principes werden vastgesteld door de raad van bestuur, zal in de loop
van het najaar verder worden uitgewerkt door het remuneratiecomité.
De raad van bestuur heeft momenteel niet de intentie om de in te kopen aandelen te laten vernietigen.
De raad van bestuur benadrukt dat de beslissing tot inkoop van eigen aandelen de financiering van de
aangekondigde uitbreidingen van de plantages in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea geenszins in het
gedrang brengt. Met deze beslissing wenst de raad zijn geloof in de toekomstige waardecreatie van de groep
kracht bij te zetten.
De beslissing tot inkoop van eigen aandelen kadert in de machtiging die de buitengewone algemene
vergadering op 29 mei 2009 heeft verleend aan de raad van bestuur. Deze machtiging verstrijkt, behoudens
verlenging, op 19 juni 2014.
Schoten, 22 september 2011.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
* F. Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder (mobile +32/478.92.92.82)
* J. Nelis, chief financial officer
Tel.: +32/3.641.97.00

Fax : +32/3.646.57.05

mail to : finance@sipef.com

website www.sipef.com (rubriek "investor relations")

SIPEF 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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