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The connection to the world of sustainable tropical agriculture

Ackermans & van Haaren en SIPEF
verwerven het 52%-belang van Sime Darby Plantation Berhad
in Verdant Bioscience

Ackermans & van Haaren en SIPEF hebben een overeenkomst gesloten met Sime Darby Plantation Berhad
(Maleisië) over de overname van het 52%-belang van deze laatste in Verdant Bioscience Pte Ltd (VBS),
gevestigd te Singapore.
Ackermans & van Haaren verwerft een participatie van 42% in VBS, wat een investering vertegenwoordigt van
7 miljoen USD. SIPEF verhoogt haar deelneming met 10% tot 48% voor een bedrag van 1,7 miljoen USD. De
Singaporese vennootschap BioSing, die aan de basis ligt van VBS en de wetenschappers ervan groepeert, blijft
in het bezit van de overige 10% van het bedrijf. Deze transactie gebeurt in volledige overeenstemming met
BioSing en haar vertegenwoordigers, de heren Bryan Dyer en dr. Stephen Nelson, blijven aan als
respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van VBS.
VBS werd opgericht in 2013 met het oog op de ontwikkeling van hoogrenderende F1-hybride oliepalmen,
waarvan een aanzienlijke verbetering van rendement en productiviteit wordt verwacht in de wereldwijde
palmoliesector. De vennootschap ligt op schema met betrekking tot haar ambitie om in 2028 de eerste
volledig geteste F1-hybride palmoliezaden te commercialiseren.
Commerciële F1-hybride oliepalmen zullen een hybride kracht bezitten die de rendementen zal opdrijven. Ze
zullen ook genetisch uniform zijn, wat andere belangrijke voordelen biedt, zonder genetisch gemodificeerd te
zijn. Bij andere landbouwgewassen, zoals maïs, heeft het inzetten van F1-hybride zaden wereldwijd geleid tot
aanzienlijke rendementsverbeteringen.
In afwachting van deze commercialisering verkoopt VBS reeds semi-gekloonde oliepalm zaden (Verdant
Select), geproduceerd op haar Timbang Deli-plantage (ongeveer 1.000 ha groot) in Sumatra, Indonesië.
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Voor Ackermans & van Haaren is deze aankoop een strategische investering in het verlengde van haar 34,68%belang in SIPEF. Via VBS heeft SIPEF rechtstreeks toegang tot oliepalmzaden van topkwaliteit met de verhoging
van het rendement per hectare als voornaamste kenmerk. Hierdoor zal SIPEF in de toekomst kunnen inspelen
op de toenemende vraag naar plantaardige oliën zonder evenredige toename van het areaal aan
landbouwgronden en bovendien met een verlaging van de productiekosten per eenheid en een verhoging van
de winstgevendheid. Palmolie, nu reeds de plantaardige olie met de hoogste opbrengst per hectare ter
wereld, heeft het potentieel om het rendement op lange termijn aanzienlijk te verbeteren. Hogere
rendementen uit Verdant-zaad zullen een zeer betekenisvolle stap voorwaarts betekenen voor het milieu en
helpen om te voldoen aan de marktvraag naar plantaardige olie, terwijl de druk op de vernietiging van bossen
en van biodiversiteit wordt weggenomen.
SIPEF is uiteraard zeer tevreden dat Ackermans & van Haaren heeft besloten om het aandeelhouderschap van
VBS te versterken. Als soliede referentieaandeelhouder van SIPEF, draagt Ackermans & van Haaren duurzaam
bij tot de uitbouw van een geslaagde toekomst van de groep in de palmoliesector.

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, 29 mei 2020

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
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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