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Sofina heeft vandaag op zijn website (www.sofina.be) een jaarlijks persbericht gepubliceerd 
met de resultaten van het boekjaar 2009. Deze tonen op niveau van de groep een winst van 
€ 177,9 miljoen, tegen € 84,9 miljoen over het boekjaar 2008. 
 
Sinds de afsluiting van het boekjaar, maakt Sofina melding van een akkoord met betrekking 
tot het nemen van een participatie in de moedermaatschappij van de Franse vennootschap 
Oberthur Technologies. Het gaat om één van de meest vooraanstaande wereldspelers in 
veiligheidstechnologie, met als belangrijkste toepassingen het ontwerp en de fabricage van 
kredietkaarten, kaarten voor mobiele telefonie en beveiligde of identiteitsdocumenten 
alsmede fiduciair drukwerk (het drukken van bankbiljetten). De investering betreft ongeveer 
8 % van het kapitaal van deze onderneming en zou in de komende dagen gefinaliseerd 
moeten zijn. 
 
Wat de belangrijkste participaties betreft, heeft de portefeuille van Sofina sinds het begin van 
het jaar geen merkbare veranderingen ondergaan. Begin 2010 oefende Sofina de in zijn 
bezit zijnde inschrijvingsrechten op aandelen B&W uit. Als gevolg daarvan steeg zijn 
participatie in B&W naar 30 %. De genoteerde participaties ondergingen de variaties van de 
aandelenbeurzen. 
 
Inzake private equity ging Sofina verder in op de kapitaalopvragingen van zijn belangrijkste 
lange-termijnpartners.  
 
Sofina neemt zich voor in de komende maanden verder in te spelen op eventuele 
investeringsopportuniteiten en de bedrijven in zijn portefeuille to ondersteunen. 
 
Sinds het einde van het voorgaande boekjaar is er geen gebeurtenis opgetreden die de 
liquiditeit, de solvabiliteit of de rendabiliteit van de onderneming op significante wijze 
beïnvloedt. 
 
Het financiële jaarverslag zal ten laatste op 31 maart 2010 beschikbaar zijn op de internetsite 
van Sofina (www.sofina.be). Het kan ook op eenvoudige aanvraag worden verkregen op de 
maatschappelijke zetel, Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel (tel. + 32 (0)2 551 06 11). 
 
Deze tussentijde mededeling wordt gedaan onder het toezicht van de Afgevaardigde 
Bestuurders van Sofina. 
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