Persmededeling
Niet-gereglementeerde informatie

The connection to the world of sustainable tropical agriculture

Papoea-Nieuw-Guinea – vulkaan ‘Mount Ulawun’

Woensdagochtend 26 juni 2019 plaatselijke tijd was er een uitbarsting van de vulkaan ‘Mount Ulawun’ in
Papoea-Nieuw-Guinea. Deze vulkaan is gelegen in de provincie West New Britain op het eiland New
Britain, niet ver van Hargy Oil Palms Ltd (HOPL), een 100% dochter van SIPEF.
Als gevolg van deze uitbarsting werden, samen met de omliggende dorpen, de meest noordelijk
gelegen plantages en één van de drie palmolie-extractiefabrieken van HOPL uit voorzorg ontruimd.
Er zijn geen meldingen van doden of gewonden of van zware schade aan de infrastructuur.
SIPEF verwacht geen materiële negatieve financiële gevolgen van deze uitbarsting. Wel
zouden de activiteiten tijdelijk bemoeilijkt kunnen worden door de hevige asregen die plaatsvond op
woensdag.
Volgens de laatste berichten van het plaatselijk vulkanisch observatorium zou de eruptie reeds
woensdagavond in kracht afgenomen zijn. Het management volgt de situatie op de voet.

Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de andere versie is
een vrije vertaling. 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.
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Schoten, 27 juni 2019
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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