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Op 26 augustus 2008 heeft Sofina op haar website (www.sofina.be) haar geconsolideerde 
halfjaarresultaten gepubliceerd die overeenkomstig de IAS-norm 34 werden opgesteld.  Zij 
heeft ook op de volgende dag een persbericht gepubliceerd met de belangrijkste elementen 
van deze resultaten, aandeel van de Groep, die per 30 juni 2008 € 177.815.861 bedragen, in 
vergelijking met € 199.208.023 voor het eerste halfjaar van 2007. 
 
Na de afsluiting van het semester en zoals aangekondigd in haar halfjaarlijkse financiële 
verslag, heeft Sofina deelgenomen aan de fusie-operaties tussen Suez en Gaz de France 
die door de Algemene Vergaderingen van 16 juli 2008 werden goedgekeurd. Zij bezit op dit 
ogenblik 0,7 % van de gefusioneerde groep en heeft, in het kader van de uitkering door Suez 
aan haar historische aandeelhouders van 65 % van het vermogen van haar spin off Suez 
Environnement Company die sedert 22 juli 2008 op Euronext genoteerd staat, 0,8 % van 
deze vennootschap ontvangen. 
 
Wat de andere deelnemingen van Sofina betreft, heeft het enige opmerkelijke element met 
Richemont te maken, waarvoor een verlichtingsprogramma aan de gang is, die heeft 
aangekondigd dat ze zich, begin november 2008, zal reorganiseren en 90% van haar 
deelneming in British American Tobacco (« BAT ») aan haar aandeelhouders zal verdelen.  
Op basis van de door de vennootschap gepubliceerde information memorandum zou Sofina, 
na de geplande herorganisatie m.b.t. de aandelen BAT, een deelneming in een 
Luxemburgse holding en aandelen Compagnie Financière Richemont moeten ontvangen. 
 
Er waren geen gebeurtenissen sinds de publicatie van het voorbije halfjaarlijkse financiële 
verslag die de liquiditeit, de solvabiliteit of de rentabiliteit van Sofina grondig zouden kunnen 
veranderen, de belangrijkste genoteerde deelnemingen zijnde afhankelijk van de  evolutie 
van de beurskoersen gedurende de periode. Bovendien dient er benadrukt te worden dat de 
voorbije resultaten niet representatief zijn voor de resultaten van het lopende jaar. Evenmin 
maakt de vergelijking van de voorbije jaren het mogelijk vooruit te lopen op de evolutie van 
het boekjaar. Gezien de onzekerheden op de financiële en beursmarkten is het momenteel 
niet mogelijk een raming te geven van de resultaten van het boekjaar dat op 31 december 
a.s. zal worden afgesloten. 
 
Deze tussentijdse verklaring werd onder het gezag van de Afgevaardigde Bestuurders van 
Sofina voorbereid.   
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