SA SIPEF NV

Persmededeling
Gereglementeerde Informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE SIPEF GROEP
PER 31 MAART 2010 (1Q10)
TUSSENTIJDS BEHEERSVERSLAG
1. GROEPSPRODUCTIES
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* Beneficial Interest: aandeel van de Groep

De productie van palmolie in Noord-Sumatra heeft tijdens de eerste 3 maanden van het jaar geleden onder
een algemene regionale neerwaartse tendens, met minder vruchten aan de palmen ondanks normale
oogstprocedures. De vruchtvorming laat ons echter hopen op betere rendementen voor het tweede trimester.
Deze neerwaartse tendens werd niet waargenomen in Bengkulu, waar het Agro Muko project opnieuw licht
stijgende (+1,8%) olievolumes heeft geproduceerd.
De weersomstandigheden in Papoea-Nieuw-Guinea waren desastreus. Er is meer dan 3.500 mm regen
gevallen in het eerste kwartaal, daar waar het normale jaarlijkse gemiddelde net de 4.000 mm overstijgt.
Deze zondvloed heeft bruggen en wegen weggespoeld en het transport van de vruchten naar de fabriek erg
bemoeilijkt voor de eigen producties (-17,1%), maar vooral voor het transport van de vruchten van de verder
afgelegen kleine boeren (-24,4%). Alhoewel de toestand zich op dit ogenblik normaliseert, kan het nog weken
duren voor alle herstellingen zijn uitgevoerd en we opnieuw alle arealen kunnen bereiken.
Na de wijziging van de positie van de tapvlakken vorig jaar, is de rubberproductie van de Tolan Tiga Groep
opnieuw met 14,6% gestegen. In Papoea-Nieuw-Guinea zijn de volumes van de eigen plantages licht
verbeterd, maar de aankopen van derden werden bemoeilijkt door de gevoelig hogere prijzen op de
wereldmarkt.
Gunstige weersomstandigheden in Java hebben de groei van jonge scheuten op de theestruiken bevorderd
(+2,9%).
Het uitblijven van de gebruikelijke Harmattan-winden in Ivoorkust en een beperkte uitbreiding van de arealen
leidden tot een stijging van 26% van de exportvolumes voor bananen.
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2. MARKTEN

Gemiddelde marktprijzen
Gemiddelde marktprijzen in USD/ton*

Eerste trimester 2010

Gemiddelde over 2009

808

683

RSS3 FOB Singapore

3.186

1.921

Thee

FOB origine

2.809

2.725

Bananen

FOT Europa (Euro/ton)

690

650

Palmolie

CIF Rotterdam

Rubber

*Worldbank Commodity Price Data

Na een korte opleving eind vorig jaar, gesteund op externe factoren zoals stijgende energieprijzen met ruwe
olie die 83 USD/barrel bereikte, daalden de markten voor plantaardige oliën opnieuw onder druk van betere
vooruitzichten voor Zuid-Amerikaanse sojabonen.
De verwachte sterke stijging van deze sojaboonproducties is dan ook de belangrijkste negatieve factor op
korte termijn, maar staat in fel contrast met de positieve factoren zoals de inkrimping van de zonnebloemolieproductie en een lager dan verwachte groei van palmolievolumes, voornamelijk het gevolg van het
regentekort in Zuidoost-Azië door het aanhoudende El Niño-weerspatroon. Ondanks dit conflict in
fundamentele invloeden zijn de plantaardige oliën, mede door een vernieuwde sterkte in ruwe olie, op
enigzins hoger dan verwachte niveaus gebleven.
De vooruitzichten voor het hele jaar zijn dat de wereldconsumptie het productieaanbod opnieuw zal
overstijgen in 2010.
De vraag naar duurzame palmolie is uiteindelijk ook aangetrokken in een aantal Europese landen.
De rubberprijzen blijven versterken wegens slechte weersomstandigheden in de belangrijkste
productielanden en de onverminderde vraag van de Chinese auto-industrie. Vele spelers in de productieketen
hebben hun natuurrubbervoorraden afgebouwd tijdens de crisis en dit veroorzaakt nu een schaarste op de
kortetermijnposities, wat dan weer de prijzen ondersteunt.
Het droge weer in Kenia heeft het aanbod van goede kwaliteitsthee aangetast en de kopers aangezet om zich
versneld in te dekken, met een belangrijke stijging van de theeprijzen tot gevolg. De weersomstandigheden
verbeteren en de droogte neemt af en we zouden geleidelijk aan meer volumes in de markt moeten zien
komen.
Ten gevolge van de lange winterperiode met lagere consumptie en het grote algemene aanbod liggen de spot
marktprijzen voor bananen in het eerste kwartaal gevoelig lager (-20%) dan in dezelfde periode in 2009.

3. VOORUITZICHTEN
Met betrekking tot volumes, rekenen we er op dat, eens de moeilijke weersomstandigheden zich
normaliseren, de huidige productieverliezen in de volgende kwartalen geleidelijk zullen verminderen.
Op dit ogenblik is ongeveer de helft van de jaarproductie van palmolie verkocht aan prijzen die de gemiddelde
marktprijs voor het eerste trimester benaderen. Er werd tevens reeds driekwart van de verwachte
jaarproducties in een gestaag stijgende rubbermarkt verkocht aan gemiddeld 3 USD/kg FOB. Ook 60% van
onze theevolumes zijn reeds geplaatst aan gevoelig hogere prijzen dan vorig jaar en de bananenprijzen zijn
door vaste jaarcontracten slechts beperkt onderhevig aan marktschommelingen.
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Rekening houdend met de gerealiseerde verkopen, zijn de winstverachtingen dan ook in belangrijke mate in
lijn met het vorige jaar, maar de uiteindelijke recurrente resultaten zullen voornamelijk afhangen van het
herstel van de volumes en de verdere evolutie van de palmolieprijzen.
De nettoresultaten zullen ook positief beïnvloed worden door de herstructurering van de
verzekeringsactiviteiten, met meerwaarden op de verkoop van Asco Leven en van de Nederlandse agentuur
Bruns ten Brink, en door de overdracht van de overblijvende activa in Brazilië, die allen werden gerealiseerd
in het eerste trimester van 2010.

Schoten, 22 april 2010.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
* F. Van Hoydonck, Gedelegeerd Bestuurder
* J. Nelis, Chief Financial Officer
Tel.: 0032/3.641.97.00
mail to : finance@sipef.com

Fax : 0032/3.646.57.05
website www.sipef.com (rubriek "investor relations")

SA SIPEF NV is een Belgische agro-industriële vennootschap die genoteerd is op de Brussels Euronext.
De vennootschap bezit voornamelijk meerderheidsparticipaties in tropische plantagebedrijven die zij
beheert en uitbaat. De Groep is geografisch gediversifieerd en produceert een aantal basisgrondstoffen,
voornamelijk palmolie. De investeringen gebeuren meestal op lange termijn in recent geïndustrialiseerde
landen.
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