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Niet-gereglementeerde informatie

The connection to the world of sustainable tropical agriculture

Nieuwe matrix voor Indonesische exportheffing op palmproducten

Op 3 december 2020 werd door de Indonesische regering een nieuwe matrix voor exportheffing op
palmproducten gepubliceerd die met ingang van 10 december 2020 van toepassing zal zijn. Deze verhoogde
exportheffing zou ervoor moeten zorgen dat het huidige biodieselprogramma van de Indonesische regering
verder gefinancierd kan worden.
Deze eenzijdige heffingen op de productie van palmproducten (waaronder ruwe palmolie of “Crude Palm Oil”
– CPO) zullen volledig ten laste komen van de Indonesische producenten, waarvan de kleine boeren een zeer
belangrijk deel uitmaken. De heffingen hebben ook voor SIPEF een belangrijke invloed op de ”ex-mill gate”
netto verkoopprijzen voor zowel export- als lokale verkopen van palmproducten gezien de lokale prijsvorming
ook rekening houdt met de geldende exportheffing en -taks. Volgens de huidige interpretatie van de
gepubliceerde tarieven zou de nieuwe exportheffing eveneens gecombineerd worden met de huidige tarieven
voor exporttaks.
Tot 10 december 2020 zijn volgende exportheffing en -taks voor CPO van toepassing op basis van een CPOreferentieprijs die door de Indonesische regering eenzijdig wordt bepaald op basis van internationale en lokale
marktprijzen:
Exportheffing (in USD):
CPO-prijs onder 570 USD/ton = 0
CPO-prijs tussen 570 en 620 USD/ton = 25 USD/ton
CPO-prijs boven 620 USD/ton = 55 USD/ton
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Exporttaks (in USD):
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Concreet betekent dit dat voor verkopen uit Indonesië voor de maand november 2020 een gecombineerde
exportheffing en -taks van toepassing was van 58 USD/ton. Tot 10 december 2020 is dit 88 USD/ton.

De gepubliceerde nieuwe exportheffing vanaf 10 december ziet er voor CPO als volgt uit:
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Concreet betekent dit dat er vanaf 10 december, en op basis van dezelfde referentieprijs, voor verkopen van
palmolie vanuit Indonesië een gecombineerde exportheffing en -taks van 213 USD/ton (= 180 USD/ton +
33 USD/ton) aangerekend zal worden of een verhoging van 125 USD/ton.
Deze recente ontwikkelingen zullen bijgevolg een negatieve impact hebben op het toekomstige
winstpotentieel en op de liquiditeitsgeneratie van de SIPEF-groep. Voor december 2020 verwachten wij,
rekening houdend met de huidige toegepaste referentieprijs, nog een impact van bij benadering 2 miljoen
USD op de geconsolideerde resultaten na belastingen.
Gezien het momenteel onduidelijk is in hoeverre de prijszetting van CPO en andere palmproducten zich in de
volgende maanden zullen aanpassen aan deze nieuwe ontwikkelingen, is het onmogelijk om een impact te
becijferen voor het volgende boekjaar 2021, maar de heffingen zullen betrekking hebben op de eigen
productie van bij benadering 230 000 ton CPO en 48 000 ton palmpitten.
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Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de Engelse 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, 3 december 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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