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Tijdens de laatste controles voorafgaand aan de publicatie van de gedetailleerde rekeningen 
van het boekjaar 2009, is er een coderingsfout vastgesteld die de wisselkoersresultaten 
beïnvloedt en, die in termen van het resultaat voor deze periode, 4 miljoen euro omvat. De 
gepubliceerde cijfers van 26 maart 2010 worden als volgt gecorrigeerd. 
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Het geconsolideerde jaarresultaat voor het boekjaar 2009 van Sofina ziet er dus als volgt uit: 
 
 

 In duizenden € 
31.12.09 

In duizenden € 

Dividenden en rente-opbrengsten 
31.12.08 

95.598 111.055 
Nettoresultaat op niet-courante activa 122.091 7.084 
Nettoresultaat op courante activa  - 23.868 - 1.434 
Andere opbrengsten 2.684 2.471 
   
Opbrengsten uit gewone activiteiten 196.505 119.176 
   
Kosten  - 20.520 - 17.897 
   
Operationeel resultaat  175.985  101.279 
   
Financiële nettokosten  - 1.542  - 10.205 
   
Operationeel resultaat na aftrek van de financiële nettokosten 174.443 91.074 
   
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is 
toegepast  

 
6.609 

  
- 4.044 

Belastingen  - 4.255  - 2.436 
   
Resultaat van de periode  176.797  84.594 
   
Aandeel van de groep in het resultaat  173.941 84.960 
Aandeel van de groep in het resultaat per aandeel  (€) (1)  5,07   2,40 

 
(1) Het aantal aandelen dat als basis diende voor de berekening van dit resultaat per aandeel bedraagt 34.285.901 op 31 

december 2009, tegen 35.325.950 op 31 december 2008. Het gaat om het gemiddeld aantal aandelen in omloop in 
de loop van het boekjaar. 
 

De commissaris bevestigt dat zijn inhoudelijke controles geen noemenswaardige elementen naar 
boven hebben gebracht die een aanpassing vergen van de boekhoudkundige gegevens die 
opgenomen zijn in dit persbericht. 
 
De resultaten van het boekjaar werden beïnvloed door het herstel van de aandelenbeurzen 
in 2009, dat ook een stijging van het eigen vermogen van de onderneming teweegbracht. De 
dividenden en rente-opbrengsten liepen terug als gevolg van de verkopen van effecten en 
van de daling van de rentevoeten. Het nettoresultaat op niet-courante activa ging er sterk op 
vooruit, wat vooral te danken was aan de gerealiseerde meerwaarden en aan de daling van 
de geboekte duurzame waardeverminderingen. Het nettoresultaat op courante activa viel 
negatief uit, hoofdzakelijk als gevolg van de variatie in de valorisering van de 
dekkingsinstrumenten op bepaalde participaties. 
 



De resultaten en de operaties van de onderneming tijdens het voorbije boekjaar, zowel 
inzake rechtstreekse investeringen in al dan niet genoteerde vennootschappen als inzake 
private equity, worden nader toegelicht in het financiële jaarverslag dat volgende woensdag, 
31 maart 2010, zal worden gepubliceerd. 
 
Op 31 december 2009 bezat Sofina 713.255 eigen aandelen, wat iets meer dan 2 % van zijn 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde, tegen 1.301.394 aandelen op 31 december 
2008. 
 
Het geconsolideerde eigen vermogen op 31 december 2009 bedroeg € 3.424 miljoen (of € 
98,43 per aandeel), vergeleken met € 3.244 miljoen (of € 92,15 per aandeel) op 31 
december 2008. (Deze berekeningen zijn gebaseerd op het aantal aandelen in omloop bij 
het afsluiten van het boekjaar, met name 34.784.745 op 31 december 2009 en 35.198.606 
op 31 december 2008). 
Conform het beleid van regelmatige verhoging van het dividend van jaar tot jaar zal aan de 
Gewone Algemene Vergadering van 15 april 2010 worden voorgesteld een nettodividend 
van € 1,31 per aandeel uit te keren, tegen € 1,23 per aandeel vorig jaar, dat is een verhoging 
met 6,5 %. 
 
Het financiële jaarverslag zal ten laatste op 31 maart 2010 beschikbaar zijn op de internetsite 
van Sofina (www.sofina.be). Het kan tevens op eenvoudige aanvraag worden verkregen op 
de hoofdzetel van de onderneming, Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel (tel. + 32 (0)2 551 06 
11). 
 
Aangezien de resultaten van Sofina afhangen van de evolutie van de aandelenbeurzen, van 
het rentepeil en desgevallend van de verkoop van activa in de loop van het jaar, is het niet 
mogelijk vooruitzichten te geven voor het boekjaar 2010. 
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