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Gewone en buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2016
1. Gewone algemene vergadering
Vandaag vond de jaarvergadering van SIPEF plaats. Alle agendapunten werden goedgekeurd.

De aandeelhouders keurden het voorstel tot uitkering van een brutodividend van 0,60 euro per aandeel goed.
Na inhouding van roerende voorheffing bedraagt het nettodividend 0,438 euro per aandeel. De aandelen zullen vanaf 4 juli 2016
ex-coupon worden verhandeld. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 6 juli 2016.
De aandeelhouders keurden de hernieuwing van de bestuursmandaten goed van Baron Bertrand en Jacques Delen als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, vervallend op de gewone algemene vergadering van 2020.
De aandeelhouders keurden tevens de kandidatuur goed van Antoine de Spoelberch, als niet-uitvoerend bestuurder voor een
periode van 4 jaar , vervallend op de gewone algemene vergadering van 2020.
Na een ononderbroken aanwezigheid van meer dan 40 jaar in de Raad van Bestuur, wenst Baron Bracht zijn mandaat niet meer
te verlengen. Baron Bracht wordt als Voorzitter van de Raad van Bestuur opgevolgd door Baron Bertrand, en ontvangt de titel van
“Ere-Voorzitter van SIPEF”.

2. Buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders keurden de hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal
goed.
Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone en buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de notulen, zijn
beschikbaar op: http://www.sipef.com/meeting.html

3. Financiële kalender
6 juli 2016
18 augustus 2016
20 oktober 2016
februari 2017

Betaalbaarstelling dividend
Halfjaarresultaten 2016
Tussentijdse verklaring Q3 2016
Jaarresultaten 2016
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(rubriek “investors”)
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SIPEF is een Belgische agro-industriële vennootschap die genoteerd
is op 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 groeilanden.
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