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Gewone algemene vergadering
Vandaag vond de gewone algemene vergadering van SIPEF plaats. Alle agendapunten werden goedgekeurd.

De aandeelhouders keurden het voorstel tot uitkering van een bruto dividend van 1,60 euro per aandeel
(coupon 11) goed. Na inhouding van roerende voorheffing bedraagt het netto dividend 1,12 euro per aandeel.
De aandelen zullen vanaf 2 juli 2018 ex‐coupon worden verhandeld. Het dividend wordt betaalbaar gesteld
vanaf 4 juli 2018.
De aandeelhouders keurden de hernieuwing van het bestuursmandaat goed van Priscilla Bracht als niet‐
uitvoerend bestuurder en de benoeming van Tom Bamelis, als niet‐uitvoerend bestuurder, beiden voor een
periode van 4 jaar, vervallend op de gewone algemene vergadering van 2022.
De aandeelhouders keurden ook de definitieve benoeming van Petra Meekers als bestuurder goed tot de
sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020. Petra Meekers werd in november 2017 gecoöpteerd
om het bestuursmandaat van Antoine de Spoelberch te voleindigen.
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Buitengewone algemene vergadering
Vandaag vond de buitengewone algemene vergadering van SIPEF plaats.
De aandeelhouders keurden de hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen goed.

Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone en de buitengewone algemene vergadering, met
inbegrip van de notulen, zijn beschikbaar op: http://www.sipef.com/meeting.html

Financiële kalender
4 juli 2018
16 augustus 2018
18 oktober 2018
Februari 2019

Betaalbaarstelling dividend
Halfjaarresultaten 2018
Tussentijdse verklaring Q3 2018
Jaarresultaten 2018

Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de andere
versies zijn vrije vertalingen. We hebben alles wat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om verschillen tussen de taalversies te vermijden,
maar als er toch verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse versie voorrang.

Schoten, 13 juni 2018
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")

SIPEF is een Belgische agro‐industriële groep, genoteerd op Euronext Brussels en is gespecialiseerd
in de ‐ als duurzaam gecertificeerde ‐ productie van tropische landbouwgrondstoffen, voornamelijk
ruwe palmolie en palmproducten. Deze arbeidsintensieve activiteiten zijn geconcentreerd in
Indonesië, Papoea‐Nieuw‐Guinea en Ivoorkust en worden gekenmerkt door een brede
stakeholderbetrokkenheid, die de langetermijninvesteringen op duurzame wijze ondersteunt.
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