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JAARRESULTATEN 2004

Stijging net 19% van het recurrent financieel resultaat
Sterek stijging met 148% van het geconsolideerd nettoresultaat

Het voorgestelde eenheidsdividend: EUR 8 bruto + toekenning van een nieuwe aandeel voor 50 in bezit
De intrinsieke waarde van het aandeel bedraagt op 31 december 2004 EUR 230, een stijging met 21%

BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN GEREALISEERD IN 2004:EUR 26,7 miljoen

De Compagnie 

- heeft een participatie van 33% genomen in de financieringsmaatschappij Parfimmo, die op haar beurt voor
3% aandeelhouder is van de vennootschap UMICORE (EUR 9 miljoen)

- heeft bijgedragen tot de herstructurering van de Groep FAUCHON, de Franse verdeler van
luxevoedingsartikelen, waarvan zij op dit ogenblik 29% bezit (ten belope van EUR 7,5 miljoen)

- is overgegaan tot een kapitaalverhoging van haar dochteronderneming SURONGO DEUTSCHLAND
(EUR 4,5 miljoen)

- heeft een participatie van 25% genomen in het kapitaal van de vennootschap TC Re, een recent opgerichte
kredietverzekeringsmaatschappij (EUR 2,5 miljoen)

- heeft ingeschreven op de lening uitgegeven door RECTICEL, een internationale maatschappij die actief is
in de sectoren van slaapcomfort, automobiel, isolatie en soepel schuim (EUR 1 miljoen)

- heeft, zoals vorig jaar, een deel van het geïnde dividend van de BERENBERG Bank, de oudste privé-bank
van Duitsland, opnieuw geïnvesteerd in een kapitaalverhoging (EUR 0,6 miljoen)

- heeft, als voornaamste aandeelhouder van de Belgische luxechocolatier NEUHAUS, haar participatie
verhoogd tot 47,7% door middel van aankopen op de beurs (EUR 0,5 miljoen)

- heeft een participatie genomen in XDC, een vennootschap gespecialiseerd in de ontwikkeling van
activiteiten op het vlak van digitale cinema (EUR 0,5 miljoen)

- heeft, via haar Amerikaanse dochteronderneming, een eerste schijf geïnvesteerd van USD 0,4 miljoen, van
de voorziene USD 2,5 miljoen, voor de oprichting van een nieuw “partnership” voor vastgoed op de
oostkust van de Verenigde Staten, DSF CAPITAL

- heeft een participatie genomen in NANOCYL, een vennootschap actief in de nanotechnologiesector (EUR
0,3 miljoen).

http://www.bois-sauvage.be/
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ANDERE MARKANTE FEITEN IN 2004

De participatie in SURONGO AMERICA werd overgedragen aan de dochtermaatschappijen Compagnie du
Bois Sauvage Nederland (90%) en Imolina (10%).

De converteerbare obligatie van de vennootschap TER BEKE werd geconverteerd. De Compagnie bezit
momenteel 6,4% van het kapitaal van deze laatste.

De Compagnie heeft in juni 2004 een converteerbare obligatielening van EUR 31,5 miljoen uitgegeven, die
vervalt in 2011 en converteerbaar is tegen EUR 180.

In het kader van het programma voor de wederinkoop van eigen aandelen dat vervalt en niet hernieuwbaar is, en
van de participatie aan de ruilbod van Entreprises et Chemins de Fer en Chine, werden in 2004 13.771 eigen
aandelen geregistreerd in de portefeuille. Alle aangehouden aandelen werden op de beurs verkocht of na
algemeen overleg tijdens het boekjaar waarover verslag wordt gedaan.

JAARRESULTATEN 2004

De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde resultaten van het jaar 2004, die zullen worden voorgesteld aan
de gewone algemene vergadering van 27 april 2005, bestudeerd.

Vergelijkende tabel
In miljoen EUR

GECONSOLIDEERDE REKENINGEN (geauditeerd)
Boekjaar 2004
op 31/12/2004

Boekjaar 2003
op 31/12/2003

Recurrent financieel resultaat 13,4 11,3
Overige recurrente resultaten - 2,1 - 0,6
Kapitaalresultaat 52,5 17,9
Netto-aandeel in de resultaten van de in de
equivalentieberekening vervatte vennootschappen

0,5 - 2,0

Afschrijvingen op goodwill - 4,8 -
Uitzonderlijk resultaat - 0,8 - 0,3
Resultaat vóór belastingen 58,7 26,2
Resultaat na belastingen 57,2 23,1
Netto resultaat aandeel van de Groep 57,2 23,1
Eigen groepsmiddelen 265,5 217,6
Nettothesauriepositie 79,5 56,9
Intrinsieke waarde per aandeel (*)

- In the money
- Fully diluted

230
230

190
192

Aantal anndelen 1.383.381 1.383.381
Brutodividend per aandeel 8,00 (**) 7,80

* De twee waarden zijn identiek op 31/12/2004, de beurskoers lag immers hoger dan de conversiekoers van de obligaties (EUR 180)
** Plus toekenning van een nieuwe aandeel voor 50 in bezit

Het “recurrent financieel resultaat” werd beïnvloed door de sterke stijging van de resultaten van de
tradingactiviteiten, dividenden en lasten van interesten, evenals van de positieve impact van de evolutie van de
wisselkoers EUR/$.

De rubriek "overige recurrente resultaten" heeft een daling genoteerd van de inkomsten uit verhuur en
voorziening, ten gevolge van de verkoop in 2003 van het aandeel in het Woluwe Shopping Center in Brussel.

Het “kapitaalresultaat” is het gevolg van:
- het herstel van de beurs, waardoor terugnames van nettowaardeverminderingen mogelijk werden van EUR
38 miljoen
- nettomeerwaarden van EUR 14 miljoen.

De afschrijving op goodwill heeft vooral betrekking op de Groep Fauchon.
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WAARDERING

Op basis van de beurskoersen op 31 december 2004 voor alle beursgenoteerde vennootschappen en de
nettoactiva voor de andere, met uitzondering van de Bank Degroof, de Berenberg Bank, de vennootschap
Nomacorc, de vennootschap Noël Group en het vastgoed (dat werd opgenomen met de expertisewaarde van 31
maart 2002), bedroeg de waarde van het aandeel (cum-dividende) op 31 december 2004 EUR 230.

De beurskoers op 31 december 2004 vertoonde een notering die 17% lager ligt ten opzichte van dit bedrag.

DOCHTERONDERNEMINGEN

De resultaten op 31 december 2004 van de verschillende participaties zijn conform de verwachtingen, met
uitzondering van de resultaten van de vennootschappen Groupe Fauchon, Recticel et Simonis Plastic, die niet
aan de verwachtingen hebben voldaan.

INVLOED VAN DE TOEPASSING VAN DE IFRS-BOEKHOUDNORMEN

Overeenkomstig de specifieke bepalingen van vennootschappen ingeschreven in het segment “Next Prime” van
Euronext, heeft de Compagnie du Bois Sauvage de gevolgen onderzocht die zij verwacht van de toepassing van
de IFRS-normen voor de openingsbalans van 1 januari 2004.

Op basis van de regels die werden aangenomen door de Raad voor de IFRS-normen die van kracht zijn op 31
december 2004, wordt het globale positieve effect van de omzetting van de rekeningen naar deze normen
geschat op EUR 51 miljoen op de geconsolideerde eigen middelen op 1 januari 2004, wat deze op EUR 257
miljoen brengt.

De Compagnie du Bois Sauvage heeft nog niet alle analyses uitgevoerd, noch alle beslissingen of
boekhoudkundige keuzes getroffen die nodig zijn voor het opstellen van een volledige IFRS-balans op 1 januari
2004 en 31 december 2004 en is dus nog niet in staat om vandaag deze informatie bekend te maken. 

De bekendmaking van de resultaten van het eerste halfjaar 2005, in vergelijking met de resultaten van het eerste
halfjaar 2004, zal conform deze normen gebeuren.

VOORUITZICHTEN VOOR HET HUIDIGE BOEKJAAR

De Raad is van mening dat, zonder een verslechtering van het globale economische klimaat, het recurrente
resultaat en de courante cashflow zouden in vooruitgang ten opzichte van die van 2004 moeten zijn. De
vooruitzichten van de nettoresultaten zullen grotendeels afhangen van de evolutie van de beursmarkten.

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

De Commissaris, Deschamps Godefroid Verset & C°, heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens
volgens Belgische normen die zijn weergegeven in het persbericht, geen enkel voorbehoud van zijn kant
vereisen en dat ze in overeenstemming zijn met de jaarrekeningen die door de Raad van Bestuur werden
vastgesteld.

De boekhoudkundige informatie volgens IFRS-normen werd nog niet geauditeerd.

De Compagnie du Bois Sauvage is een holdingvennootschap naar Belgisch recht die genoteerd staat op Euronext Brussels
(NextPrime), waarvan de hoofdaandeelhouder familiaal en stabiel is. Haar doel bestaat in het nemen van participaties in al
dan niet beursgenoteerde vennootschappen. Zij wenst getalenteerde zakenmannen en -vrouwen, industriële of financiële, te
begeleiden die in een bepaald fasevan het bestaan van hun bedrijf op zoek zijn naar steun. Zij verleent ook hulp bij het
financieel beleid, de structuur en de stabiliteit van het kapitaal van deze lasten.

Contact

Vincent DOUMIER Laurent PUISSANT BAEYENS
Gedelegeerd bestuurder Directieattaché
Tel direct: 02/227.54.60 Tel direct: 02/227.54.54
GSM: 0477/69.84.53


