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Gereglementeerde informatie

Compagnie du Bois Sauvage
Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2020
Antwoorden aan de vragen van de aandeelhouders
I.

VRAAG
In 2019 werd voor de eerste keer IFRS16 ingevoerd met een aanzienlijke impact voor UBCM. Voor
2019 bedragen de schulden gelinkt aan de leases voor UBCM 63 miljoen euro. De EBITDA voor
2019 bedraagt 49,9 miljoen euro (inclusief de impact van IFRS16) in vergelijking met 35,26 miljoen
voor 2018 (exclusief de impact IFRS16. Kan u ons verduidelijken hoeveel de impact van IFRS hier
is (lease kosten versus interestkosten). Toelichting 26 geeft details over de schuld en activa maar
niet op het vlak van reconciliatie van de EBITDA.
ANTWOORD
Het blijkt dat uw vraag rond het deel “Activiteiten van het boekjaar” (pagina 29) gaat. De
toelichting 26 heeft alleen betrekking op het financiële deel van de geconsolideerde financiële
overzicht. Dit omvat niet het EBITDA-resultaat. De informatie waar u naar op zoek bent kan
gelijkgesteld worden met de uitgaande kasstromen, ten gevolge leaseovereenkomsten; deze
bedraagt EUR 12,6 miljoen (zie pagina 96 van het jaarverslag van 2019).

II.

VRAAG
Wat zijn de indicaties van de impact van het coronavirus op de activiteiten van UBCM?
ANTWOORD
We hebben hierover gecommuniceerd in ons
persbericht van 2 april 2020 (zie:
https://www.bois-sauvage.be/latest-news/newsdetail?feed=http://cbs.webdisclosure.com/data_detail.xml?id=920579) We kunnen heden geen
verdere informatie verstrekken.

III.

VRAAG
UBCM is het belangrijkste actief voor Bois Sauvage. Wat zijn de strategische doelstellingen en het
groeipotentieel voor de groep?
ANTWOORD
Wij geven momenteel voorrang aan een intern groei van de activiteiten van UBCM. Zoals reeds
in het verleden meegedeeld, en in het belang van onze aandeelhouders, geven wij geen
specifieke informatie mee over de groeistrategie. De concurrenten in de chocoladesector, zijn
geen beursgenoteerde vennootschappen, zij geven ook geen dergelijke informatie. Indien wij de
groeistrategie aan de markt bekend zouden maken, zouden onze concurrenten hiervan gebruik
kunnen maken en een concurrentievoordeel krijgen.

IV.

VRAAG
Wat is het eigen vermogen van Berenberg op eind 2019? Wat is het strategisch plan voor deze
groep op middellange termijn?
ANTWOORD
De intrinsieke waarde van de participatie van Compagnie du Bois Sauvage in Berenberg Bank
bedraagt EUR 32,7 miljoen voor 12%. Wij kunnen geen andere strategische informatie
verschaffen dan de vennootschap Berenberg zelf. (Zie: https://www.berenberg.de/en/).

V.

VRAAG
De laatste twee algemene vergaderingen (in 2018 bijgewoond door Patrick Millecam en in 2019
door Kris Hermie) was Value Square aanwezig als beheerder van haar BEVEK’s en stelden we de
vraag voor meer transparantie en openheid, en dan vooral naar de niet-genoteerde participaties.
Op de algemene vergadering in 2018 waren uw antwoorden veel te vaag en niet informatief. Dat
was de reden waarom we toen op een aantal punten hebben tegengestemd op de algemene
vergadering van 2018 en 2019. In het jaarverslag van 2019 merken we weinig tot geen
vooruitgang over de informatieverstrekking m.b.t. uw participaties; daarom stemmen we ook nu
TEGEN op punt 1,2,3 en 4 van de agenda. Graag de reden waarom u niet beter communiceert
met uw minderheidsaandeelhouders?
ANTWOORD
Zoals reeds in het verleden meegedeeld, en in het belang van onze aandeelhouders, geven wij
geen specifieke informatie mee over de groeistrategie. De concurrenten in de chocoladesector,
zijn geen beursgenoteerde vennootschappen, zij geven ook geen dergelijke informatie. Indien
wij de groeistrategie aan de markt bekend zouden maken, zouden onze concurrenten hiervan
gebruik kunnen maken en een concurrentievoordeel krijgen.

VI.

VRAAG
Wordt er bij Bois Sauvage overwogen om beter te communiceren omtrent de niet genoteerde
participaties (UBCM (de Chocolade groep) en Berenberg) en de strategie van Bois Sauvage?
ANTWOORD
Wij geven de ruimst mogelijke informatie, gelet op de concurrentiële positie in de chocolade
sector. Voor Berenberg kunnen wij geen andere informatie verschaffen dan de vennootschap
zelf geeft.

VII.

VRAAG
We willen jullie wel feliciteren met de op het eerste zicht geslaagde exit uit de automobiel en de
Eurofoam joint-venture bij Recticel. Wat was de bijdrage van Bois-Sauvage in deze transactie bij
Recticel? Wat is jullie langetermijnstrategie voor Recticel als belangrijkste aandeelhouder?
ANTWOORD
Compagnie du Bois Sauvage heeft twee bestuurders aangeduid binnen de raad van bestuur van
Recticel. In deze hoedanigheid is ze betrokken bij het tot stand komen van de strategische visie
en de beslissingen van de Raad van bestuur van Recticel.
Bij Recticel is het ons doel waarde te scheppen voor alle aandeelhouders, zowel derden als Cie
du Bois Sauvage.

Deze vragen worden oorspronkelijk in het Nederlands gesteld. De tekst van de antwoorden wordt in het Frans
opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst
van de antwoorden rechtsgeldig.

