Persmededeling
Gereglementeerde informatie

The connection to the world of sustainable tropical agriculture

Papoea-Nieuw-Guinea – vulkaan ‘Mount Ulawun’

De palmolieproductie van SIPEF wordt verder bemoeilijkt door een
2e vulkaanuitbarsting bij Hargy Oil Palms in Papoea-Nieuw-Guinea.

Na een eerste uitbarsting op woensdag 26 juni 2019 werd op zaterdag 3 augustus een tweede uitbarsting
geregistreerd van dezelfde ‘Mount Ulawun’ vulkaan.
In juni werden er meer dan 7 000 mensen onmiddellijk geëvacueerd, waren bijna 50% van de oliepalmen
(meer dan 6 500 hectare) bedekt met een laag as van 3 tot 5 cm en kleine steentjes, en werden de
oogstactiviteiten van juli beïnvloed.
De onmiddellijke gevolgen van de tweede uitbarsting zijn vergelijkbaar met die van de eerste in juni. Uit
voorzorg, werden op zaterdag meer dan 5 000 mensen geëvacueerd uit de Navo-productiegebieden die het
dichtst bij de vulkaan zijn gelegen naar een veiligere omgeving in de buurt van de Barema-fabriek en
plantages. Afhankelijk van de alarmstatus van de vulkaan, zullen de werknemers en gezinnen de komende
dagen geleidelijk terugkeren naar hun huizen. De alarmstatus van de vulkaan staat onder voortdurend
toezicht van het “Vulcanological Observatory of the Department of Mineral Policy and Geohazards
Management” van PNG, zodat het management tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen om
werknemers en gezinnen te beschermen tegen verwondingen.
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Hoewel er geen belangrijke permanente verliezen in de activa werden geregistreerd die wederopbouw of
herbeplanting vereisen, was het niet mogelijk om op 3 150 beplante hectare (ongeveer 23%) te oogsten
gedurende het grootste deel van de maand juli en ook werd de Navo-fabriek tijdelijk gesloten. Op de Navoplantage hebben 950 hectare van deze meest getroffen gebieden zoveel bladeren verloren dat ze een
herstelperiode die tot twee jaar kan oplopen nodig zullen hebben voordat ze weer vruchtentrossen met
normale opbrengst kunnen produceren.
Hoewel de productie in alle andere plantages ondertussen werd hervat, zal deze tweede uitbarsting
waarschijnlijk ook een deel van de oogstactiviteiten van augustus en de kwaliteit van de geproduceerde
palmolie beïnvloeden. Immers, het effect van de as en kleine steenafzettingen op de palmen van de Navoplantage en de Navo-fabriek is vergelijkbaar met het effect van de eerste uitbarsting.
Tijdens het eerste semester had Hargy Oil Palms al een slechter regenseizoen dan normaal. Het
gecombineerde effect van de twee recente uitbarstingen en de zware regenval in het eerste semester op de
productieraming van 2019 zal mogelijk resulteren in een daling van ongeveer 19% tegenover de palmolie- en
palmpitolievolumes van vorig jaar. De begroting voor 2020 zal ook overeenkomstig moeten worden herzien.
Dit productieverlies vertegenwoordigt voor 2019 een verlies vóór belastingen van ongeveer USD 14 miljoen.

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.

Schoten, 5 augustus 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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