Persmededeling
Niet-gereglementeerde informatie

SIPEF VERWERFT 1 770 HECTARE BIJKOMENDE LANDRECHTEN
IN DE PROVINCIE BENGKULU IN INDONESIE.

Recent heeft de SIPEF-groep, via zijn 85,74% deelname in PT Muko Muko Agro Sejahtera (MMAS), een
Voorwaardelijke Aan- en Verkoop Overeenkomst ondertekend met de Indonesische familiale aandeelhouders
van PT Asri Rimba Wirabhakti (Asri Rimba), voor de overdracht van de permanente landrechten (HGU) van
1 770 hectare oliepalmgronden in het regentschap van Muko Muko, in de provincie Bengkulu in Indonesië.
De landrechten omvatten 370 geplante hectare oliepalmen en een potentieel van 1 400 hectare van nieuw te
ontwikkelen oliepalmaanplanten voor de omliggende boeren, na aftoetsing met de principes en criteria van
de RSPO en met onze ‘Responsible Plantations Policy’.
De totale aankoopprijs, inclusief transferkosten en belastingen, van IDR 36,6 miljard, gelijk aan KUSD 2 511,
zal uitgesteld betaald worden in lijn met het verwervings- en overdrachtsproces van de HGU in de naam van
MMAS, welke rond april 2019 zou beëindigd moeten zijn. De SIPEF-groep heeft echter al de controle
overgenomen over de activa bij het ondertekenen van de overeenkomst.
De aankoop van de landrechten van Asri Rimba is de eerste acquisitie in de Muko Muko-regio na de verwerving
van de controle over PT Agro Muko (Agro Muko) vorig jaar. De recent verworven 1 770 hectare zullen
bijdragen tot de optimalisatie van de verwerkingscapaciteit van de twee bestaande fabrieken in Agro Muko.
De SIPEF-groep baat, via zijn dochterondernemingen Agro Muko en MMAS, reeds 18 706 hectare eigen
palmplantages, 1 221 hectare van omliggende boeren (plasma) en 1 689 hectare eigen rubberaanplanten uit.
Deze verwerving zal dan ook de potentiële ontwikkelingszone in het Muko Muko regentschap met 8,2%
uitbreiden.
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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, 24 augustus 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 lange termijn investeringen op duurzame wijze ondersteunt.
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