21 december 2018 - voor 9.00 uur

Persmededeling
Gereglementeerde informatie

Bekendmaking van inkoop van eigen aandelen

In toepassing van de door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 februari 2015 aan de Raad
van Bestuur verleende bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen, heeft SIPEF van 13 december 2018
tot en met 14 december 2018, 2 397 eigen aandelen gekocht op Euronext Brussels. Deze verrichting
van inkoop werd verwezenlijkt als volgt:

Datum

Aantal
aandelen

Totaal bedrag Gemiddelde koers
(EUR)
(EUR)

Hoogste koers
(EUR)

Laagste koers
(EUR)

13-12-18

1 341

68 391,00

51,00

51,00

51,00

14-12-18

1 056

53 856,00

51,00

51,00

51,00

Totaal

2 397

122 247,00

51,00

51,00

51,00

Op 20 december 2018 bezit SIPEF 143 300 eigen aandelen, hetzij 1,3545% van het totale aantal
uitstaande aandelen.

Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op:
https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/buy-back-own-shares
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Deze informatie wordt gepubliceerd op:
https://www.sipef.com/hq/investors/press-releases/press-releases-buy-back-own-shares

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, 21 december 2018

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
* François Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder (GSM +32 478 92 92 82)
* Johan Nelis, chief financial officer
Tel.: +32 3 641 97 00
Fax : +32 3 646 57 05
investors@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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