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Het geconsolideerde jaarresultaat van het boekjaar 2008 van Sofina is als volgt: 
 
 

 In duizenden  
Eur  

31.12.08 

In duizenden 
Eur  

31.12.07 
Dividenden en rente-opbrengsten  111.055  106.028 
Nettoresultaat op niet-courante activa  7.084  170.039 
Nettoresultaat op courante activa   - 1.434   15.599 
Andere opbrengsten  2.471  2.351 
   
Opbrengsten uit gewone activiteiten   119.176   294.017 
   
Kosten   - 17.897  - 21.209 
   
Operationeel resultaat  101.279  272.808 
   
Financiële nettokosten  - 10.205  - 10.124 
   
Operationeel resultaat na aftrek van de financiële nettokosten  91.074  262.684 
   
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is 
toegepast  

 - 4.044  1.872 

Belastingen  - 2.436  - 161 
   
Resultaat van de periode  84.594  264.395 
   
Aandeel van de groep in het resultaat  84.960  262.534 
Aandeel van de groep in het resultaat per aandeel (EUR)  2,39  7,35 

 
 
De commissaris bevestigt dat zijn controles, afgesloten wat de inhoud betreft, geen 
noemenswaardige aanpassingen hebben aangetoond die zouden moeten worden 
aangebracht aan de boekhoudkundige gegevens opgenomen in dit persbericht. 
 
De resultaten van het boekjaar worden door de sterke dalingen op de beursmarkten tijdens 
het tweede semester beïnvloed. Deze verslechtering treft eveneens het eigen vermogen van 
de vennootschap. 
 
De dividenden en rente-opbrengsten stijgen, onder andere dankzij de toename van de 
dividenden in GDF SUEZ, SES en Colruyt. Dit compenseert de daling van de uitkeringen 
afkomstig van Richemont, waarvan het aantal aandelen in portefeuille is verminderd, en van 
Fortis, die in de loop van het boekjaar een verlaagd dividend heeft uitgekeerd. 
 
Het nettoresultaat op de niet-courante activa is sterk gedaald in vergelijking met het vorige 
boekjaar. De meerwaarden die hoofdzakelijk op de verkoop van de Richemont- en Distrigas 
aandelen werden geboekt, werden ongedaan gemaakt door blijvende waardeverminderingen 
die voornamelijk op de aandelen Deceuninck, Fortis, Rab Capital en Kredyt Bank werden 



geboekt. Deze waardeverminderingen weerspiegelen de beurskoersen op 31 december 
2008. 
 
Het nettoresultaat op de courante activa is licht negatief, onder andere wegens de 
waardeverminderingen op de portefeuille en wegens een negatief wisselkoersresultaat. 
 
Sofina verhoogde tijdens het voorbije boekjaar haar bestaande participaties in Eurazeo, 
Carbone Lorraine (sinds december 2008 wordt ze vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur 
van deze onderneming) en in Sibelco en Landis & Gyr (het vroegere Bayard). Sofina nam 
ook deel aan de fusieverrichtingen tussen Suez en Gaz de France en in het kader van de 
distributie van 65% van het kapitaal van Suez Environnement Company door Suez aan de 
aandeelhouders, ontving ze 0,8% van deze onderneming, die op Euronext Parijs wordt 
genoteerd. Sofina nam ook deel aan de fusie tussen Dolmen Computer Applications en Real 
Software en had 15.780.320 aandelen van de hieruit voortvloeiende onderneming Real 
Dolmen in portefeuille op 31 december 2008. Sofina investeerde ook samen met het Franse 
private equity fonds LFPI in de moedervennootschap van de Belgische groep Arcomet, de 
wereldleider in de verhuur en verkoop van bouwkranen. 
 
Inzake private equity bleef Sofina investeren in nieuwe of reeds in portefeuille aanwezige 
beleggingsfondsen waarmee ze relaties op lange termijn nastreeft, zowel in de Verenigde 
Staten en Europa als in de opkomende landen. Het betreft intekeningen op een twintigtal 
fondsen, waarvan de belangrijkste door General Atlantic en Sequoia Capital beheerd 
worden. 
 
Op 31 december 2008 bezat Sofina 1.301.394 eigen aandelen. Dit is iets meer dan drie 
percent van haar maatschappelijk kapitaal, tegenover 1.112.908 aandelen op 31 december 
2007. Tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering die op 7 mei 2009 zal plaatsvinden, 
zal de vernietiging van 1.000.000 eigen aandelen worden voorgesteld om het totaal aantal 
uitgegeven aandelen van 36.500.000 tot 35.500.000 te verminderen. 
 
Op 31 december 2008 bedroeg het geconsolideerde eigen vermogen € 3.244 miljoen. (of 
€ 92,15 per aandeel), te vergelijken met € 4.383 miljoen. (of € 123,97 per aandeel) op 31 
december 2007. Het aantal aandelen dat gebruikt wordt voor de berekening van het resultaat 
en het eigen vermogen per aandeel bedraagt 35.198.606 op 31 december 2008, tegenover 
35.387.092 op 31 december 2007. Het betreft het gemiddeld aantal aandelen in omloop in 
de loop van het boekjaar. 
 
In overeenstemming met het beleid van jaarlijkse verhoging van het dividend, zal tijdens de 
Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2009 worden voorgesteld om een nettodividend 
van € 1,23 per aandeel uit te keren, dit is 6,5% meer dan het nettodividend per aandeel van 
€ 1,15 van het vorige boekjaar. 
 
Het jaarverslag zal uiterlijk op 22 april 2009 beschikbaar zijn op de website van Sofina 
(www.Sofina.be) en zal ook worden toegestuurd op eenvoudige aanvraag gericht tot de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap, Nijverheidsstraat 31 in 1040 Brussel (Tel.: 
+32 (0)2  551 06 11). 
 
Belangrijke gebeurtenissen die de resultaten van de vennootschap beïnvloeden sinds de 
afsluiting van het boekjaar worden vermeld in de tussentijdse verklaring die vandaag op 
haar website wordt gepubliceerd. 
 
Aangezien de resultaten van Sofina van de evolutie van de beursmarkten en de rentevoeten 
afhangen, alsook eventueel van de mogelijkheden tot realisatie van activa in de loop van het 
jaar, is het niet mogelijk om vooruitzichten te geven voor het boekjaar 2009. 

 
********************* 


