
Buitengewone Algemene Vergadering

Op dinsdag 4 april 2017 vond de buitengewone algemene vergadering van de SIPEF-groep plaats.

Agendapunten:

 1. Kapitaalverhoging in geld met wettelijke voorkeurrechten voor de aandeelhouders

 2. Bestemming van de uitgiftepremie 

 3. Samenstelling en bevoegdheden van het ‘plaatsingscomité’ 

 4. Statutenwijziging onder opschortende voorwaarde.   

Alle agendapunten werden goedgekeurd.

Deze aankondiging is geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, noch zal er enig aanbod zijn 

van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin zulk aanbod onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van 

registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van enige zulke jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen niet worden aan-

geboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een vrijstelling 

van de registratieverplichtingen onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen 

hebben niet enig deel van enig aanbod in de Verenigde Staten van Amerika geregistreerd en hebben niet de intentie om zulks te doen, en hebben 

geen openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika gedaan en hebben niet de intentie om zulks te doen. 

Enig aanbod van effecten zal worden gedaan door middel van een aanbiedingsdocument dat gedetailleerde informatie zal bevatten over zowel de 

Vennootschap. Deze aankondiging is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en van de Raad van de 

Europese Unie van 4 november 2003, zoals gewijzigd en zoals omgezet in de respectieve Lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de “Pros-

pectusrichtlijn”). Een prospectus zal worden gepubliceerd, dat, als en wanneer gepubliceerd, verkregen kan worden, onder andere, bij de Vennoot-

schap. Beleggers mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, tenzij op basis van informatie opgenomen 

in het prospectus.

Alle relevante informatie met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering is beschikbaar op 

www.sipef.com (rubriek “investors”).

Schoten, 4 april 2017
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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.: +32 3 641 97 00 

Fax : +32 3 646 57 05

 
finance@sipef.com
www.sipef.com 
(rubriek “investors”)

LISTED
SIP

EURONEXT
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.


