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DE DRC KOMT HAAR VERPLICHTINGEN TEN OPZICHTE VAN TEXAF NA IN EEN 

ONTEIGENINGSDOSSIER 
 
De DRC is, in overleg met UTEXAFRICA, overgegaan tot een onteigening voor openbare doeleinden van 10.637 m2 
(deels niet-bebouwbaar) aan de rand van zijn compound in het stadscentrum. De DRC is begonnen met het betalen 

van de billijke compensatie van 5,4 MUSD. Een eerste schijf van 1 MUSD is zojuist betaald aan UTEXAFRICA, 

waarbij de staat zich ertoe verbonden heeft het saldo in meerdere schijven vóór het jaareinde te betalen. 

TEXAF stelt met voldoening vast dat de DRC, ondanks een moeilijke macro-economische context, deze verplichting 

heeft nagekomen aan een groep die trouw blijft aan zijn investeringsbeleid in de DRC. 
 
 

1e KWARTAAL VOLDOET AAN DE VERWACHTINGEN 
 
 In de vastgoedactiviteit stegen de huuropbrengsten met 6% tot 4,2 MEUR in vergelijking met het eerste kwartaal 
van 2017, door het feit dat de bezettingsgraad opnieuw bijna 100% is. 
 

Wat betreft de zandsteengroeve CARRIGRES, zijn de recurrente exploitatieverliezen (exclusief 

herstructureringskosten en uitzonderlijke afschrijving van de groeve die doorwoog op de resultaten van 2017) met 
meer dan de helft teruggebracht. Dit is het gevolg van het kostenbesparingsplan dat eind 2017 werd 
geïmplementeerd. De omzet van 0,32 MEUR is met 43% gedaald ten opzichte van het 1e kwartaal 2017 maar ligt in 
lijn met die van de 2e helft van 2017.  De omzet is gestabiliseerd. 
 

 
 

Deze persmededeling vervangt het kwartaalverslag gepland op vrijdag 11 mei. 
 
 

TEXAF werd opgericht in 1925 en is momenteel de enige investeringsmaatschappij die actief is in industrie, vastgoed 
en landbouw waarvan alle dochtermaatschappijen en activiteiten in de Democratische Republiek Congo gelegen zijn 
en die genoteerd is op Euronext. Deze beursnotering van de Congolese activiteiten en de verplichtingen betreffende 
goed beheer en transparantie die ermee gepaard gaan, vormen een belangrijke troef voor de groep bij de promotie 
van de formele sector in de DRC 
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