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Gereglementeerde informatie 
 
 
 

Naamloze Vennootschap CUMULEX (voorheen Sucraf) 
 
 

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2021 
 
 
Dit verslag omvat: 
 
- de verkorte financiële overzichten; 

- tussentijds jaarverslag van de raad van bestuur; 

- verklaring van de verantwoordelijke personen inzake de opstelling van het halfjaarlijks financieel 
verslag. 

Het halfjaarlijks financieel verslag werd niet gecontroleerd door de accountant. 
 
 
 
 

VERKORT FINANCIEEL OVERZICHT 

Inzake de balans worden de cijfers per 30 juni 2021 vergeleken met de cijfers per 31 december 2020. Inzake 
de resultatenrekening worden de resultaten over de periode van 1 januari 2021 tot en  met 30 juni 2021 
vergeleken met de resultaten over de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. 
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TUSSENTIJDS JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER HET EERSTE SEMESTER 2021 
 

Wij hebben de eer de verkorte financiële overzichten van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van de 
naamloze vennootschap Cumulex, voorheen Sucrerie et Raffinerie de l’Afrique Centrale ofwel Sucraf, 
opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Grensstraat 7, 1831, Machelen (België), 
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.854.739.  

De strategie van het bestuur is om nieuwe activiteiten in te brengen in Cumulex. Een reverse listing, waarbij 
een private onderneming – via Cumulex – een beursnotering verkrijgt, behoort daarbij tot de 
mogelijkheden. Cumulex zal in overleg met partijen zoeken naar geschikte mogelijkheden. Om te 
beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een reverse listing, wordt onder meer rekening 
gehouden met de volgende criteria:  

- aantrekkelijke waardepropositie voor effecthouders;  

- winstgevendheid en winst per aandeel;  

- perspectief van waardegroei op lange termijn.  

De primaire doelstelling blijft waardegroei op (middel-)lange termijn. Daarbij wordt opgemerkt dat van de 
hierboven vermelde doelstellingen kan worden afgeweken indien zich andere kansen voordoen die naar 
verwachting tot een grotere waardegroei leiden. Hoewel dit momenteel niet wordt verwacht, zou 
bijvoorbeeld kunnen blijken dat het opnieuw starten van operationele activiteiten of het liquideren van de 
vennootschap een meer aantrekkelijkere waardepropositie is dan een reverse listing. 

 

GETROUW OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING EN DE RESULTATEN VAN HET BEDRIJF EN VAN DE POSITIE 
VAN DE VENNOOTSCHAP 

Resultaten halfjaar 2021 (in (‘000) EUR) 
 
 
 30/06/2021 30/06/2021 
 (6 maanden) (6 maanden)  

Omzet - - 

Bedrijfsresultaat (38) (14) 

Financieel resultaat - - 

Uitzonderlijk - - 
resultaat   

Nettoresultaat (38) (14) 
 

Per aandeel (Euro) (0,069) (0,026) 
 

Verwaterde winst/verlies per aandeel: niet van toepassing. 
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Zoals in vorige boekjaren is de omzet over het eerste semester van 2021 nihil. Het negatieve 
bedrijfsresultaat over de eerste 6 maanden van 2021 omvat voornamelijk de algemene administratieve 
kosten, advocaatkosten en de kosten verbonden aan de (buitengewone) algemene vergaderingen. De 
financiële en de uitzonderlijke resultaten bedragen nihil. 
 
 

Vooruitzichten 
 
Wij verwijzen naar het jaarverslag 2020 en het persbericht. 
 

Aantal aandelen/winstbewijzen 
 
440.000 aandelen en 110.000 winstbewijzen. 
 

Aandeelhouderschap Cumulex 

 

 

In het kader van artikel 14 van de transparantiewet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen zijn bij Sucraf N.V. de volgende aandeelhouders bekend.  

 

 

Stemrechten verbonden aan effecten: 
 
Value8 NV  416.650 75,75% 
Jacobus Pieter Visser    40.000   7,27% 

TOTAAL  456.650 83,02% 
 
 

Beschrijving van de belangrijkste transacties met verbonden partijen 
 
In de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 hebben geen materiële transacties met 
verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden plaatsgevonden. 
 
 
Verklaring in verband met externe controle 
 
Het halfjaarlijks financieel verslag en de verkorte financiële overzichten werden niet gecontroleerd door 
de commissaris.  
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Voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt 
 
Wij verwijzen naar het jaarverslag 2020. 
 

Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden 
 
Ook hier verwijzen wij naar het jaarverslag 2020. 
 
 
Bijkantoren 
 
De maatschappij heeft geen bijkantoren. 
 
 
Onderzoek en ontwikkeling 
 
Gedurende het lopende boekjaar werden er geen bijzondere werkzaamheden verricht op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling. 
 

Verwerving van eigen aandelen 
 
Gedurende het lopende boekjaar heeft noch de vennootschap, noch een rechtstreekse dochter-
vennootschap, noch een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of 
diens rechtstreekse dochtervennootschap aandelen van de vennootschap verworven. 
 

Belangenconflict 
 
Gedurende het boekjaar werden geen beslissingen genomen die vallen onder de toepassing van artikel 
7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 

Financiële instrumenten 

In het afgelopen boekjaar werden er geen financiële instrumenten gebruikt, in de zin van artikel 3:6§1,8° 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

 

Deugdelijk bestuur 
 
De raad van bestuur vervult de rol van auditcomité. De mandaten van alle bestuurders zijn onbezoldigd. 
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Corporate Governance 
 
Cumulex hanteert de « Corporate Governance Code 2020 » als referentiecode.  Cumulex onderschrijft op 
hoofdlijnen de tien principes, die door de Corporate Governance Commissie als essentiele pijlers van 
goede corporate governance worden gezien. Op de website is er een Corporate Governance Charter 
gepubliceerd, die indien nodig geactualiseerd wordt. Cumulex heeft thans een monolitische structuur, 
waarbij de raad van bestuur  bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de 
algemene vergadering bevoegd is. De benoeming en de evaluatie van de raad van bestuur en zijn leden 
gebeuren volgens een informele procedure. De Voorzitter van de raad van bestuur leidt de benoemings-
procedure. Om de stabiliteit van het beheer te bevorderen worden de bestuurders als algemene regel 
benoemd voor een periode van zes jaar. De raad van bestuur kiest zijn voorzitter op basis van zijn kennis, 
ervaring, zijn bekwaamheden en bemiddelingsvermogen. Onder leiding van de voorzitter worden de 
prestaties van de bestuurders jaarlijks geëvalueerd, Voor het verstrijken van het mandaat van een 
bestuurder, beraadslaagt de raad van bestuur tijdig, in afwezigheid van de betrokken bestuurder, over de 
opportuniteit van zijn/haar herbenoeming. Doordat Cumulex thans geen operationele activiteiten kent, 
zijn veel van de bepalingen uit de Code (nog) niet van toepassing. Zo kent Cumulex thans geen secretaris 
van de vennootschap, is er geen directie en verstrekt Cumulex geen vergoedingen aan haar bestuurders. 
Thans is er nog een vacature voor een (vrouwelijke) onafhankelijke bestuurder, Cumulus tracht deze 
openstaande positie op korte termijn in te vullen. De taken van het auditcomité en het remuneratiecomité 
worden uitgevoerd door de raad van bestuur. Gezien de zeer beperkte omvang van de activiteiten en de 
aan deze omvang aangepaste governance structuur van de vennootschap is het niet gerechtvaardigd om 
een aparte functie voor interne controle te creëren. Deze functie wordt vervuld door de raad van bestuur 
die tevens fungeert als audit comité. De kwaliteit van de interne controle wordt gecontroleerd door het 
auditcomité / raad van bestuur en door de commissaris. Indien er veranderingen plaatsvinden in het 
activiteitenniveau van de vennootschap zal de invulling van de corporate governance toepassingen daar op 
worden aangepast.  Opgemerkt dient te worden dat de raad van bestuur thans nog een vacature kent en in 
dat kader nog niet kan voldoen aan de bepalingen ten aanzien van een evenwichtig samengestelde raad. 
 
 

Belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het 1e semester hebben plaatsgevonden 
 
Niet van toepassing.  
 
 

Financiële kalender 

 
Bekendmaking jaarresultaat 2021: (uiterlijk) 30 april 2022. 
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Informatie over de financiële dienstverlening 

Belfius Bank, Grote Steenweg 454, 2600 Antwerpen. 

Kapitaal: 440.000 aandelen en 110.000 winstbewijzen. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vennootschap  
(info@Cumulex.be) of onze website (www.Cumulex.be) raadplegen. 

 

VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN INZAKE DE OPSTELLING VAN HET HALFJAARLIJKS 
FINANCIEEL VERSLAG 
 
De bestuurders verklaren dat, voor zover hen bekend: 

a)  de verkorte financiële overzichten zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor 

jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de 

resultaten van Cumulex. Er werd geopteerd om het voorzichtigheidsprincipe toe te passen en daarom 

werden de deelneming in Sucrerie de Kiliba, alsook de vorderingen op Sucrerie de Kiliba gewaardeerd op 1 

EUR. Het is mogelijk dat deze waarde in werkelijkheid hoger ligt, maar dat is heel onzeker. 

b)  het tussentijds jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het 

bedrijf en van de positie van Cumulex, rekening houdend met de opmerkingen in vorige paragraaf. 
 
 
 

Diegem, 13 september 2021 
Raad van bestuur 
  

mailto:(info@Cumulex.be)
http://(www.cumulex.be)/
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