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Verklaring van het management

Ik ondergetekende, Daniel Richir, afgevaardigd Bestuurder, verklaar in naam en voor rekening van de vennoots-
chap, dat, voorzover me bekend  :

a)  De geconsolideerde jaarrekeningen, die zijn opgesteld 
overeenkomstig International Financial Reporting 
Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese 
Unie, een getrouw beeld geven van het vermogen, 
van de financiële toestand en van de resultaten van 
de emittent en de in de consolidatie opgenomen on-
dernemingen.

b)  Het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening 
een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en 
de resultaten van het bedrijf en van de positie van 
de emittent en de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen, alsmede een beschrijving van de 
voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij 
geconfronteerd worden.

Daniel Richir

Raad van bestuur 
Francis Raatz, Voorzitter van de Raad van bestuur 
Daniel Richir, afgevaardigd Bestuurder 
Françoise Leroy, Bestuurder  
Michel-Armand Bonnet, Bestuurder 
Nicolas David, Bestuurder 
Robert-J.F. Semoulin, Bestuurder 
Eric Vardon, Bestuurder 
Laurent Verhelst, Bestuurder

Erevoorzitters 
Robert Semoulin 
James Maudet 
Jean-Louis Besson 
Daniel Grasset 
 

Commissaris 
KPMG - Bedrijfsrevisoren 
vertegenwoordigd door Benoit Van Roost 

bestuur en toezicht
per 31 december 2011
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Geconsolideerd beheerverslag 
van de Groep Rosier

Consolidatiekring

De Groep Rosier bestaat uit :
  Rosier SA (België) - Moedermaatschappij
  Rosier Nederland B.V. (Nederland) - 100% filiaal
  Rosier France S.A.S.U. (Frankrijk) - 100% filiaal

Algemene context  
& activiteit
2011 verliep in een gunstige context voor de meststof-
fensector door de verdere heropleving van de econo-
mie die in 2010 werd ingezet. De Groep Rosier pro-
fiteerde mee van die positieve omgeving.

In het 1e halfjaar bleef de wereldvraag erg sterk. De 
aanhoudende economische groei en de hoge noterin-
gen van de belangrijkste landbouwproducten zorgden 
voor een toename van het wereldwijde verbruik van 
meststoffen met meer dan 6% tot 173 miljoen ton voor 
de landbouwcampagne 2010 / 2011. 

Die toename van het verbruik zorgde voor opeenvol-
gende prijsverhogingen die voortduurden tot het einde van het jaar en zorgden voor een verbetering van onze 
marges ondanks de stijging van de grondstofprijzen.

Hoewel een droogteperiode nefast was voor onze verkoop van voorjaarsmeststoffen (NPK) in bepaalde 
Europese landen zijn onze verkochte volumes tijdens de campagne 2010 / 2011 toegenomen met 28% 
tegenover vorig jaar. De verkopen in het 1e halfjaar van 2011 komen overeen met die van dezelfde periode 
in 2010.

Ondanks een goede graanoogst en aanhoudend hoge prijzen zijn de Europese aankopers door de verslechtering 
van het economische klimaat en de vrees voor een tanende wereldgroei voorzichtiger geworden. Ze vrezen een 
krimp van het verbruik en een daling van de meststoffenprijzen voor de campagne 2011 / 2012. Daardoor hebben 
ze een afwachtende houding aangenomen en hebben ze hun aankopen ter voorbereiding van het volgende 
seizoen beperkt. In het 2e halfjaar van 2011 zijn onze volumes met 8% afgenomen in verhouding tot dezelfde 
periode in 2010 en dat is hoofdzakelijk te wijten aan de Europese markt.

Als de beschikbaarheid van grondstoffen op bepaalde momenten beter was geweest, hadden we hogere volumes 
kunnen draaien; globaal is het verkochte tonnage in 2011 met 6% afgenomen tegenover 2010. 
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Geconsolideerd beheerverslag 
van de Groep Rosier

De leveringen van specialiteitsproducten bleven in 2011 algemeen beschouwd op hetzelfde niveau maar al 
naargelang het gamma zijn er beduidende verschillen :

  Onze wateroplosbare meststoffen hadden te lijden onder de moeilijke geopolitieke context in bepaalde 
regio's waar dergelijke meststoffen gebruikt worden. 

  Daarentegen konden onze vloeibare producten – hoofdzakelijk bladmeststoffen – zich sterk ontwikkelen.

Resultaten
De omzet van de Groep Rosier ligt in 2011 met € 265,0 mio 19 % hoger dan de € 223,4 mio van 2010.

De omzetstijging is louter het gevolg van de stijging van de eenheidsprijzen die gemiddeld met 25% toenamen 
in vergelijking met 2010 en in ruime mate het kleinere volume compenseerden.

Hoewel we in 102 landen verkopen realiseren, blijft de Europese markt zoals gebruikelijk de belangrijkste met 
64% percent van de omzet tegenover 36% voor de verre export. In 2010 bedroegen die percentages respectie-
velijk 62% en 38%.

Dankzij het gunstige klimaat en de opeenvolgende prijsverhogingen hebben we de gemiddelde marge van de 
eenheidsprijzen zowel voor de traditionele meststoffen als voor de specialiteiten kunnen verhogen. De bruto-
marge van alle activiteiten samen steeg in 2011 met 17% tegenover vorig jaar. 

Na aftrek van de operationele kosten inclusief afschrijvingen van € 4,0 mio, bedraagt het bedrijfsresultaat voor 2011 
€ 9,6 mio tegenover € 9,4 mio in 2010. Het resultaat van 2010 omvatte een afboeking van een waardeverlies op han-
delsrisico's ten bedrage van € 1,9 mio; het bedrijfsresultaat van 2011 wordt bovendien nog positief beïnvloed door 
niet-recurrente elementen ten bedrage van € 0,9 mio door de afsluiting van een oud geschil.

Het financiële resultaat van 2011 bedraagt € -0,5 mio tegenover € -0,9 mio in 2010. Het verschil valt hoofdzakelijk 
te verklaren door wisselkoersschom-
melingen.

Het resultaat vóór belastingen be-
draagt € 9,1 mio tegenover € 8,5 mio 
in 2010.

Het resultaat voor de periode 2011 
is € 6,6 mio. Dat is 9% meer dan het 
resultaat van € 6,0  mio in 2010 .
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Geconsolideerd beheerverslag 
van de Groep Rosier

Financiële kerngegevens voor de Groep Rosier :

in duizenden € 2011 2010 2011/2010

Bedrijfsinkomsten 267.134 224.615  

   waarvan : Omzet 264.983 223.369 18,63%

                   Andere bedrijfsinkomsten 2.151 1.246  

Bedrijfskosten -257.565 -215.265  

Bedrijfsresultaat 9.569 9.350 2,34%

Financieel resultaat -493 -895 -44,92%

Resultaat vóór belastingen 9.076 8.455 7,34%

Belastingen op het resultaat -2.509 -2.431  

Resultaat van de periode 6.567 6.024 9,01%

in € per aandeel   

Resultaat van de periode 25,75 23,62

Brutodividend 8,00 8,00
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De geconsolideerde financiële situatie van de Groep Rosier kan als volgt worden samengevat :

in duizenden € 2011 2010 2011/2010

ACTIVA

Netto vaste activa 18.224 17.114

Activa uitgestelde belastingen 1.767 2.859

Andere niet-vlottende activa 55 24

Totaal van de niet-vlottende activa 20.046 19.997 0,25%

Voorraden 43.170 32.998

Belastingvorderingen 84 410

Handelsvorderingen 49.675 39.236

Andere vorderingen 1.231 2.781

Liquide middelen en equivalenten 3.196 3.187

Totaal van de vlottende activa 97.357 78.612 23,84%

TOTAAL ACTIVA 117.403 98.609 19,06%

 
EIGEN VERMOGEN 2.748

Kapitaal 2.748 2.748  

Reserves en uitgestelde resultaten 47.975 43.408  

Totaal van het eigen vermogen 50.723 46.156 9,89%

PASSIVA 1.228

Voordelen personeel 1.220 1.228  

Totaal van de niet-vlottende passiva 1.220 1.228 -0,64%

Belastingverplichtingen 88 -  

Rentedragende leningen en ontleningen 26.428 11.645  

Handelsschulden 34.692 35.067  

Andere schulden 4.252 4.514  

Totaal van de vlottende passiva 65.460 51.226 27,79%

Totaal van de passiva 66.680 52.453 27,12%

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE PASSIVA 117.403 98.609 19,06%
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Geconsolideerd beheerverslag 
van de Groep Rosier

Inversteringen
De investeringen bedragen in 2011 € 5,1 mio. Ze 
werden hoofdzakelijk besteed aan : 

  De voltooiing van de nieuwe installatie voor de 
productie van bladmeststoffen van Moustier ;

  De vervanging en modernisering van productie- 
en verzendingsinstallaties ;

  De verbetering van de infrastructuur ;
  Veiligheid en milieu. 

De huidige geplande investeringen hebben 
hoofdzakelijk betrekking op :

  De volledige overstap van fossiele brandstoffen 
naar aardgas op de site van Moustier ;

  Werken om de flexibiliteit van ons produc-
tieatelier voor wateroplosbare NPK's te 
verbeteren ;

  De vernieuwing van de opzakinstallaties  van 
onze producten ;

  Voortzetten van onze verbeteringen inzake 
veiligheid en milieu.

Onderzoek & ontwikkeling
In 2011 hebben we ons onderzoek voortgezet in twee belangrijke domeinen voor de verdere ontwikkeling van 
nieuwe producten en de ondersteuning van ons huidige gamma : 

     Het betreft enerzijds de kwalitatieve verbetering van onze nieuw boorhoudende meststof – Rheobor® 
- en anderzijds het op punt stellen van nieuwe productietechnieken om ons gamma vloeibare 
sporenelementen op basis van natuurlijke boorhoudende producten uit te breiden. We zijn ervan 
overtuigd dat deze producten die gebaseerd zijn op minerale grondstoffen, op termijn de plaats 
zullen innemen van andere elementen omdat ze beter zijn voor het milieu.

	   Landbouwkundige tests in het kader van de IRISS®-methode, volstrekt in eigen beheer ontwikkeld  door 
onze diensten, worden voortgezet en tonen aan dat een bemesting die aangepast is aan bepaalde 
momenten van het seizoen het rendement van de gewassen aanzienlijk kan vergroten in een context 
van veranderende klimaatomstandigheden. Zo konden we vaststellen dat het gebruik van het door ons 
aanbevolen type NPK-meststoffen  in 2011, met zijn bijzonder droge lente, veel doeltreffender was dan 
de toepassing van een zelfde hoeveelheid meststoffen in enkelvoudige of gemengde vorm. 

Onze R&D-uitgaven bedroegen € 356.000 in 2011 tegenover € 309.000 in 2010. 

In 2012 zetten we onze inspanningen inzake landbouwonderzoek verder, alsook de optimalisering van ons 
wateroplosbaar NPK-gamma door middel van het perfectioneren van nieuwe productiemethoden.
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Kwaliteit - hygiene – veiligheid – milieu (qhse)
De activiteiten van de Groep zijn net als bij de andere bedrijven uit de meststoffensector geklasseerd als hoge 
drempel Seveso II, deze activiteiten houden  bepaalde risico's in inzake het gebruik van chemische producten, de 
opslag en het transport van grondstoffen en afgewerkte producten.

De Groep verzekert zich middels een verzekeringsprogramma tegen de industriële risico's die inherent zijn aan 
haar activiteit en tegen bepaalde andere risico's overeenkomstig de praktijken van de sector.

Wat arbeidsongevallen betreft hebben we naar aanleiding van het slechte resultaat van 2010 (7 ongevallen met 
werkonderbreking waarbij 9 personen betrokken waren) ons programma ter preventie van arbeidsongevallen 
versterkt.  Die inspanningen hebben vruchten afgeworpen want in 2011 was er maar 1 arbeidsongeval met 
werkonderbreking – niet ernstig – voor het personeel (werknemers in loondienst en uitzendkrachten) en de aan-
nemers van de Groep. 

Anderzijds hebben we een veiligheids- en milieuaudit laten uitvoeren van onze site in Moustier. Er werden geen 
fundamentele tekortkomingen vastgesteld. De aanbevelingen van deze inspectie zullen het voorwerp uitma-
ken van een regelmatige opvolging en worden opgenomen in onze belangrijkste vooruitgangsacties voor 2012. 
Dezelfde audit zal in het 1e halfjaar van 2012 uitgevoerd worden op de site van Sas van Gent.

Zoals de voorgaande jaren gebeurde er geen milieuongeval dat te wijten was aan de industriële activiteit van onze sites. 

We hebben tevens onze certificeringsdoelstellingen 
gehaald : 

	   Rosier SA behaalde het milieucertificaat ISO 
14001 voor een duur van drie jaar en hetzelfde 
certificaat werd verlengd voor Rosier Neder-
land voor dezelfde duur.

	   Inzake kwaliteit verwierf Rosier SA  de verlen-
ging van zijn ISO 9001 certificatie voor een 
duur van drie jaar; Rosier Nederland beoogt 
dit certificaat te verwerven in 2012. 

We hebben een charter opgesteld met de principes 
van het Groepsbeleid inzake gezondheid, veiligheid, 
milieu en kwaliteit. Dit werd in september 2011 verspreid.

We hebben tevens onze diensten Kwaliteit, Hygiëne, 
Veiligheid en Milieu ondergebracht in één en het 
zelfde team met de naam 'QHSE' (Quality, Hygiene, 
Safety, Environment).  Deze nieuwe organisatie werd 
begin 2012 geïmplementeerd in Moustier en zal zich 
geleidelijk over de gehele Groep ontfermen. 
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Human resources en communicatie
Op datum van 31 december 2011 telde de Groep Rosier 245 statutaire medewerkers -  129 bij Rosier SA, 109 bij 
Rosier Nederland en 7 bij Rosier France - in vergelijking met 234 op dezelfde datum in 2010; de toename is het 
gevolg van 30 aanwervingen en 19 vertrekkers. 

De Groep heeft in 2011 gemiddeld 252 personen voltijds tewerkgesteld, met inbegrip van uitzendkrachten, 
tegenover 239 personen in 2010. De gemiddelde leeftijd van het personeel van de Groep is 45 jaar, met een 
gemiddelde anciënniteit van 18 jaar.

In 2011 hebben we de opleiding van ons personeel opgevoerd. Hier  werden 9.000 uren aan besteed. De oplei-
dingen hadden met name betrekking op veiligheid, milieu, taalbeheersing, informatica en vervolmaking in tech-
nische domeinen. In het kader van het onderwijs en de vorming van jongeren hebben we 13 studenten-stagiairs 
aan het werk gezet die de diverse facetten van ons bedrijf konden ontdekken. 

Onze communicatie is hoofdzakelijk gericht op de kennis van ons vakgebied. In dat kader hebben we vers-
chillende ontmoetingen georganiseerd en hebben we onze sites laten bezoeken door meerdere Groepen 
personen met een heel verschillende achtergrond.

Vooruitzichten
Er heeft zich sinds de afsluiting van het boekjaar op 31 december 2011 geen enkele gebeurtenis voorgedaan die 
van aard is de toestand van de Groep beduidend te beïnvloeden. 

Begin 2012 is ons orderboek minder sterk gevuld en zijn onze leveringen zwakker dan in dezelfde periode vorig jaar :

	   De economische crisis lijkt scherper te worden en kan leiden tot een periode van onzekerheid die de 
groei van het wereldwijde verbruik van meststoffen negatief kan beïnvloeden ;

	   Die sombere context weegt de eerste paar maanden op de vraag en kan een daling van de belan-
grijkste meststofgrondstofprijzen in de hand werken ; 

	   Hoewel de huidige graanprijzen – en dan met name die van tarwe – hoog blijven, nemen de Europese 
landbouwers een afwachtende houding aan en stellen ze hun aankopen uit in de hoop dat ze eventuele  
prijsdalingen kunnen benutten.

Het is onze inschatting dat deze elementen een beduidend negatieve impact zullen hebben op onze activiteit en 
onze resultaten voor het 1e halfjaar van 2012 in vergelijking met dezelfde periode in 2011.

Het feit dat de noteringen van de landbouwproducten gunstig blijven, zou in principe de meststoffenmarkt moe-
ten ondersteunen en de vraag doen heropleven. Maar op korte termijn lijkt voorzichtigheid geboden.

Voor de lange termijn voelen we ons niettemin redelijk zelfverzekerd want onze planeet moet momenteel 
7 miljard individuen voeden en het staat buiten kijf dat een aangepast gebruik van meststoffen in combinatie 
met de juiste landbouwpraktijken en een goede verdeling van de natuurlijke rijkdommen onontbeerlijk is om de 
toenemende wereldbevolking van voeding te voorzien.
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Winstverdeling
De nettowinst van Rosier SA (moedermaatschappij) bedraagt € 4.810 duizend in 2011 (€ 4.312 duizend in 2010).

Rekening houdend met de uitgestelde winst van € 17.898 duizend van het vorige boekjaar, bedraagt het te bes-
temmen winstsaldo € 22.708 duizend.

De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering een brutodividend van € 8 per aandeel voorstellen (netto 
€ 6 per aandeel), wat hetzelfde is als afgelopen jaar.

De volgende verdeling wordt voorgesteld :

Brutodividend : € 2.040 duizend

Over te dragen winst :  € 20.668 duizend 

Corporate governance
De Vennootschap houdt zich aan de Belgische Corperate Governance Code van 2009. 

De Corporate Governance structuur van de Vennootschap berust bij de Raad van Bestuur en de Afgevaardigd 
Bestuurder (CEO van de Groep Rosier).

Het Corporate Governance Charter van de onderneming valt te raadplegen op de bedrijfswebsite (www.rosier.eu).

1. Raad van Bestuur

1.1.Samenstelling

Het aantal en de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur wordt geregeld door artikel 15 van de statuten :

« De vennootschap wordt bestuurd door een raad die minstens zeven leden telt, al dan niet vennoten, van wie er 
minstens drie onafhankelijk moeten zijn in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders worden 
benoemd door de algemene vergadering die ook hun aantal bepaalt. Het bestuursmandaat mag niet langer dan 
vier jaar duren. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. »

Op 31 december 2011 bestond de Raad van Bestuur uit 8 leden, namelijk 3 niet-uitvoerende leden, 1 uitvoerend 
lid en 4 onafhankelijke leden.

De evaluatiecriteria inzake de onafhankelijkheid van de bestuurders zijn vastgelegd in artikel 526ter van het Wet-
boek van Vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code van 2009.
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De Raad van Bestuur was in 2011 als volgt samengesteld :
  De heer Michel-Armand BONNET

Onafhankelijk bestuurder
Adviseur, voormalig Directeur Human Resources
Einde mandaat: juni 2013

  De heer Nicolas DAVID
Onafhankelijk bestuurder
Gepensioneerd, voormalig Directeur juridische zaken.
Einde mandaat: juni 2013  

 Mevrouw Françoise LEROY 
Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Total vertegenwoordigt
Secretaris-generaal en Financieel directeur van de divisie Scheikunde van Total 
Einde mandaat: juni 2014

 De heer Francis RAATZ 
Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Total vertegenwoordigt
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Algemeen directeur Meststoffen van de divisie Scheikunde van Total
Voorzitter en algemeen directeur van GPN
Einde mandaat: juni 2014

 De heer Daniel RICHIR
Afgevaardigd bestuurder – Algemeen directeur van Rosier SA
CEO van de Groep Rosier
Einde mandaat: juni 2013

 De heer Robert-J.F. SEMOULIN
Onafhankelijk bestuurder
Gynaecoloog
Einde mandaat: juni 2014

 De heer Eric VARDON
Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Total vertegenwoordigt
Compliance Officer van GPN
Einde mandaat: juni 2013

	De heer Laurent VERHELST
Onafhankelijk bestuurder
Dienst Financiële Verrichtingen van Stanley Europe B.V.B.A.
Einde mandaat: juni 2014
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1.2. Terugtredingen / Benoemingen van bestuurders (wijzigingen in 2012)  

  Gezien haar functiewijziging heeft Mevrouw Françoise Leroy haar mandaat als Bestuurder die de Groep Total 
vertegenwoordigt, neergelegd op 9 januari 2012.

Om het vrijgekomen mandaat in te vullen heeft de Raad van Bestuur van 07/03/2012 op aanbeveling 
van het Benoemings- en bezoldigingscomité besloten Mevrouw Nathalie Brunelle op te nemen als bes-
tuurder van de Vennootschap.  De definitieve benoeming van Mevrouw Brunelle zal aan de algemene 
vergadering worden voorgelegd. Mevrouw Brunelle zal het mandaat van Mevrouw Leroy volmaken dat 
afloopt op het einde van de algemene vergadering van 2014.

  Mijnheer Eric Vardon, Bestuurder die de Groep Total vertegenwoordigt en Voorzitter van het Auditco-
mité ging met pensioen en heeft zijn mandaat neergelegd na afloop van de algemene vergadering.

Op aanbeveling van het Benoemings- en bezoldigingscomité zal de Raad van Bestuur aan de algemene 
vergadering de kandidatuur van Mijnheer Thierry Kuter voorleggen.

Meneer Kuter zal zijn mandaat opnemen na afloop van de algemene vergadering en het mandaat van 
Mijnheer Vardon volmaken dat afloopt na de algemene vergadering van 2013.

Als Meneer Kuter door de algemene vergadering wordt benoemd, zal hij door de Raad van Bestuur 
gevraagd worden de functie van Mijnheer Vardon op te nemen in het Auditcomité.
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1.3. Werking

Het intern reglement van de Raad van Bestuur beschrijft de werking ervan.

De Raad van Bestuur vergadert minstens vier keer per jaar en zo vaak hij dit in het belang van de Vennootschap 
nodig acht.

Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap omschrijft zijn bevoegdheden : 

« De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking 
van het maatschappelijke doel, met uitzondering van de handelingen die de wet of de statuten uitdrukkelijk aan 
de algemene vergadering voorbehouden ».

De Raad van Bestuur beslist in het bijzonder over de benoeming en de bevoegdheden van de Afgevaardigd 
Bestuurder, de afsluiting van de jaarrekening en het beheerverslag, de bijeenroeping van de algemene 
vergaderingen en de voorstellen die er voor bespreking worden voorgelegd. 

De Raad van Bestuur bepaalt het strategische plan van de Vennootschap, beslist over de investeringsprogramma's 
en de jaarbegroting. Bij elke vergadering wordt verslag uitgebracht over alle financiële, commerciële en algemene 
aangelegenheden die de Vennootschap aanbelangen.

In 2011 heeft de Raad van Bestuur vijf keer vergaderd. Naast de algemene gang van zaken kwamen tijdens de 
beraadslagingen volgende punten aan de orde : 

  De afsluiting van de jaarrekening op 31 december 2010, het beheerverslag en het voorstel tot 
winstverdeling dat aan de algemene vergadering wordt voorgesteld ;

  De afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2010 en van het geconsolideerde 
beheerverslag ;

 Opstellen van de tekst van het persbericht over het resultaat op 31 december 2010 ;
  Bepaling van de agenda van de gewone algemene vergadering op 16 juni 2011 ;
  Analyse van het geconsolideerde resultaat op 30 juni 2011 en opstellen van de tekst van het overeen- 

komstige persbericht ;
  De investeringen en desinvesteringen van het boekjaar 2011 ;
  Analyse van het tienjarenplan en de opstelling van het budget 2012 ;
  Analyse van de risico's van de Groep (in kaart brengen van de risico's) ;
   Aanpassing van het (nieuwe) huishoudelijke reglement, bepaling van een transactiereglement 
 ("dealing code") en aanname van de update van het corporate governance Charter. 

De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de Raad van Bestuur bedroeg in 2011 88%, met name :

  De heer Michel-Armand BONNET : 100%
  De heer Nicolas DAVID :  100%
  Mevrouw Françoise LEROY :   60%
  De heer Francis RAATZ :   80%
  De heer Daniel RICHIR :  100%
  De heer Robert-J.F. SEMOULIN : 100%
  De heer Eric VARDON :   100%
  De heer Laurent VERHELST :   60%

Het intern reglement van de Raad van Bestuur beschrijft het evaluatieproces.
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1.4. Comités binnen de Raad van Bestuur.

overeenkomstig artikel 18bis van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad van bestuur twee comités ingesteld.

a) Het Benoemings- en bezoldigingscomité

Het Benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit drie leden van wie de meerderheid voldoet aan de criteria 
inzake onafhankelijkheid.

In 2011 bestond het comité uit de heren Michel-Armand Bonnet, Francis Raatz (Voorzitter) en Robert-J.F. Semoulin.

Het Comité is belast met de identificatie van de personen die in aanmerking komen als bestuurders, overeenkomstig 
de door de Raad goedgekeurde criteria. Het ondersteunt de Raad bij zijn taken inzake de bezoldiging van de leden 
van de Raad van Bestuur en van het uitvoerend management van de Vennootschap. Het stelt jaarlijks een bezoldi-
gingsrapport samen dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de algemene vergadering.

Het Comité heeft op verzoek van zijn Voorzitter twee keer vergaderd. De aanwezigheidsgraad van de leden 
bedroeg 100%.

Het interne reglement van het Comité regelt zijn organisatie en met name zijn evaluatieprocedure.

b) Het Auditcomité

Het Auditcomité bestaat uit minstens drie leden van wie de meerderheid beantwoordt aan de criteria inzake 
onafhankelijkheid. 

In 2011 bestond het Comité uit de heren Nicolas David, Robert-J.F. Semoulin, Eric Vardon (Voorzitter) en Laurent 
Verhelst. De heren Eric Vardon en Laurent Verhelst hebben uit hoofde van hun functie de nodige knowhow inzake 
accounting en audits.

Het Auditcomité ondersteunt de Raad van Bestuur zodat hij zich kan vergewissen van de kwaliteit van de interne 
controle en de betrouwbaarheid van de informatie die geleverd wordt aan de aandeelhouders en financiële markten.

Het Auditcomité heeft met name de volgende opdrachten :

  Controleren dat de juiste financiële informatie wordt opgesteld en dat die volledig is ;
  De vennootschappelijke rekening van de moedermaatschappij en de geconsolideerde jaarlijkse en 

halfjaarlijkse rekeningen analyseren voor ze ter onderzoek aan de Raad worden voorgelegd en daarbij goed 
op de hoogte blijven van de financiële en kassituatie ;

  Evalueren of de selectie van boekhoudkundige principes en methodes relevant is ;
  Procedures voor interne controle en risicobeheersing implementeren en de doeltreffendheid ervan 

opvolgen met de medewerking van het management ;
  Regelmatig inlichtingen inwinnen over de interne en externe audits ;
  Follow-up van de controle van de vennootschappelijke en geconsolideerde rekeningen van de 

Vennootschap door de Commissaris ;
  Analyse van de jaarprogramma's van de werkzaamheden van de externe auditeurs ;
  Aanbevelingen doen inzake de benoeming van de Commissaris, zijn bezoldiging, zijn onafhankelijkheid 

en de correcte uitvoering van zijn opdracht ;
  Bepalen wanneer de Commissaris kan ingezet worden voor andere werkzaamheden dan de controle van 

de rekeningen en waken over de juiste toepassing van die regels.

Het Comité heeft op verzoek van zijn Voorzitter vier keer vergaderd. De aanwezigheidsgraad van de leden bedroeg 88%.

Het interne reglement van het Comité regelt zijn organisatie en met name zijn evaluatieprocedure.
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e l F  aQ U I Ta I N e

100 %

56,86 % 43,14 %

N y s e  e U r o N e x T

(110.000 Aandelen)(145.000 Aandelen)

2. Beleid inzake de bestemming van het resultaat
Er bestaat geen vast beleid inzake de bestemming van het resultaat. Toch houdt het dividend rekening met de 
resultaten, de financiële situatie en de vooruitzichten van de Vennootschap.

3. Relaties met de referentieaandeelhouder (Groep Total)

Alle verrichtingen tussen de Groep Rosier en de bedrijven van de Groep Total die binnen de normale 
handelstransacties vallen, verlopen onder de normale marktvoorwaarden. Het betreft hoofdzakelijk commerciële 
relaties met de Groep GPN en financieringsrelaties met Total Finance Global Services.

4. Structuur van het aandeelhoudersschap

Op 31 december 2011 ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit :
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5.  Belangrijkste kenmerken van de systemen voor interne controle  
en risicobeheer

De Raad van Bestuur en het management denken dat de interne controle en het risicobeheer integraal deel 
moeten uitmaken van de dagelijkse werking van de Groep Rosier.

De Raad van Bestuur waakt over de goede werking van de systemen voor interne controle en risicobeheer via het 
Auditcomité.

Het Auditcomité baseert zich hiervoor op informatie die geleverd wordt door het management en de externe auditor.

De organisatie en de werking van de in de processen en systemen geïntegreerde interne controles worden regel-
matig geëvalueerd. 

De externe audit focust op de goedkeuring van de geconsolideerde rekeningen van de Groep Rosier terwijl het mana-
gement vooral het accent legt op de beheersing van de risico's van de processen en hun eventuele negatieve gevolgen.

5.1. Interne controle

Het management implementeert en onderhoudt een gepaste interne controle die bijdraagt tot de beheersing van 
de activiteiten, de doeltreffendheid van de operaties en een efficiënt middelengebruik zodat de doelstellingen 
gehaald kunnen worden. 

Het management heeft een formeel kader ontwikkeld voor de interne controle door de inherente risico's van de 
activiteiten in kaart te brengen. Het in kaart brengen van de risico's en het verband met de verschillende controles 
die nodig zijn om de risico's bloot te leggen is een belangrijk intern controle-instrument.  Het management is 
daarmee van oordeel dat het over een gepast controlekader beschikt en  deze documentatie en het formele 
karakter van de methode zijn belangrijke elementen om die mening te staven.

Het management heeft met het voltallige personeel van de Groep zijn ethische waarden en de naleving van de 
principes die eruit voortvloeien gedeeld door de verspreiding van een Gedragscode.

Het interne reglement van de Afgevaardigd Bestuurder bepaalt de omvang van zijn bevoegdheden overeenkomstig 
de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.

Het Auditcomité heeft een huishoudelijk reglement opgesteld dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De 
werking van het Comité en zijn reglement worden jaarlijks geëvalueerd.

Alle medewerkers die rechtstreeks in contact staan met de zakenwereld kregen specifieke opleidingen over de 
concurrentieregelgeving en de anticorruptieregels.

De subdelegaties van bevoegdheden worden toegewezen aan verschillende hiërarchische niveaus. Ze worden 
jaarlijks voorgesteld aan de Raad van Bestuur.

Alle operationele functies worden samen met de vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitvoering 
beschreven. Hun geschiktheid wordt jaarlijks geëvalueerd.

De interne controle van de Groep Rosier omvat gedragsregels en procedures die :

  verband houden met de boekhoudkundige verwerking, zodat die een voldoende gedetailleerd en  
betrouwbaar beeld geeft van de transacties en verkoop van activa van de Vennootschap ;

   op redelijke wijze verzekeren dat alle transacties op passende wijze worden geboekt om de financiële 
rekeningen overeenkomstig de Belgische wetgeving, de in België algemeen aanvaarde principes en de 
internationale IFRS-boekhoudnormen op te stellen.

Het management evalueert jaarlijks de uitvoering van de interne controle aan de hand van interne middelen die 
afkomstig zijn van de financiële dienst, gezien het management niet beschikt over een interne auditfunctie.
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5.2. Risicobeheer

Het risicobeheer van de Groep Rosier is een proces waarmee de risico's verbonden aan de activiteiten worden 
geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerd. Dit heeft tot doel de eventuele effecten van risico's op onze capaciteit 
van doelstellingen te halen en waarde te creëren voor onze aandeelhouders, tot een minimum te beperken.

Het kader voor het beheer van de risico's van de Groep Rosier werd in 2011 geformaliseerd door het in kaart 
brengen van de risico's. Dit betekent dat de belangrijkste risico's werden geïdentificeerd, de potentiële ernst en 
de beheersing ervan werden geanalyseerd en dat evaluaties en een actieplan werden geïmplementeerd.

Het risicoanalysemodel werd gevalideerd door het Auditcomité en de Raad van Bestuur. Het zal op regelmatige 
basis worden geëvalueerd door deze instanties. 

Een beschrijving van de beduidende risico's en de manier waarop ze beheerd worden binnen de Groep Rosier 
wordt gepresenteerd in noot nr. 5 bij de geconsolideerde rekening. 

5.3. Controleactiviteiten
Maandelijks worden controleactiviteiten gerealiseerd waarover maandelijks wordt gerapporteerd om de toepas-
sing te verzekeren van de normen en procedures die door het management zijn doorgevoerd.
Het management analyseert de verschillende beheerindicatoren tijdens maandelijkse vergaderingen.
De maandelijkse financiële rapportering wordt meegedeeld aan de leden van de Raad van Bestuur.

5.4. Informatie en communicatie

De Vennootschap leeft de wettelijke bepalingen in-
zake communicatie van financiële informatie na, meer 
bepaald via zijn website www.rosier.eu.

Dit informatiesysteem wordt regelmatig bijgewerkt 
om te voldoen aan de vereisten van betrouwbaarheid, 
beschikbaarheid en relevantie van de informatie.

Aan de beveiliging van dit informatiesysteem wordt 
extra aandacht besteed, zoals beschreven in de toe-
passelijke procedures.

5.5. Sturing

Het Auditcomité volgt de doeltreffendheid van de 
interne controlesystemen en het risicobeheer op. Het 
Auditcomité brengt tijdens zijn vergadering aan de 
Raad van Bestuur verslag uit over zijn vaststellingen.

Het management houdt toezicht op de implementa-
tie van de interne controle en het risicobeheer. De 
evaluatie van de interne controle gebeurt regelma-
tig op een formele manier.
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6. Bezoldigingsrapport

6.1. Bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten ontvangen de niet-uitvoerende bestuurders geen vergoeding, met 
uitzondering van de onafhankelijke bestuurders die zitpenningen ontvangen voor hun effectieve deelname aan de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur, het Auditcomité en het Benoemings- en bezoldigingscomité.

Op voorstel van de Raad van Bestuur en het Benoemings- en bezoldigingscomité heeft de algemene vergade-
ring van aandeelhouders van 16 juni 2011 de volgende beslissingen genomen over de zitpenningen die aan de 
onafhankelijke bestuurders worden toegekend :

  € 1.500 zitpenning voor een vergadering van de Raad van Bestuur
  € 900 zitpenning voor een vergadering van het Auditcomité of het Benoemings- en bezoldigingscomité.

Overeenkomstig de beslissingen van deze vergadering en de aanwezigheden op de verschillende vergaderingen, 
zien de zitpenningen die werden uitbetaald aan de onafhankelijke bestuurders in 2010 en 2011 er als volgt uit :

2011 2010

Bonnet Michel 7.800 € 4.000 €

David Nicolas 9.600 € 5.000 €

Semoulin Robert-J.F. 11.400 € 5.000 €

Verhelst Laurent 4.800 € 3.000 €

Totaal 33.600 € 17.000 €

 
Naast de zitpenningen krijgen de onafhankelijke bestuurders een kostenvergoeding voor verplaatsingen en ver-
blijfskosten uit hoofde van hun mandaat binnen de Raad van Bestuur en de Comités. 
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6.2. Vergoeding van de uitvoerende bestuurder

De uitvoerende bestuurder (CEO) is in loondienst van Rosier SA. Hij ontvangt geen bezoldiging als bestuurder 
maar als Algemeen directeur van Rosier SA.

Zijn individuele bezoldiging wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Benoemings- 
en bezoldigingscomité en bestaat uit een vast en een variabel deel.

Het variabele deel is gelinkt aan de realisatie van collectieve (financiële resultaten van de Groep, veiligheid en 
milieu) en van individuele jaardoelstellingen. Dit deel wordt deels uitbetaald in maart van het daaropvolgende jaar 
en deels in het kader van een specifiek verzekeringscontract.

Het brutoloon van de CEO bedraagt € 150.000 voor het boekjaar 2011, plus een variabele vergoeding van 
€ 38.600 voor 2010. Het brutoloon voor 2010 bedroeg € 143.000 en de variabele vergoeding voor het boekjaar 
2009 € 22.000.

Naast zijn bezoldiging beschikt de CEO over een bedrijfsvoertuig en over dezelfde verzekeringsdekkingen als de 
Kaderleden van de Vennootschap. Het totaal van deze voordelen wordt voor 2011 geschat op € 17.000.

Er is geen contract dat een vertrekvergoeding bepaalt in geval van een vervroegde beëindiging van het arbeids-
contract van de CEO.

6.3. Vergoeding van de Kaderleden

Behalve de CEO waren er bij de Groep Rosier 7 Kaderleden actief in 2011: 5 van hen zijn in loondienst van Rosier 
SA, 1 van Rosier Nederland BV en 1 is gedetacheerd van een bedrijfseenheid van de Groep Total.

De individuele bezoldiging van de Kaderleden wordt vastgesteld door de CEO van de Groep op aanbeveling van 
het Benoemings- en bezoldigingscomité en bestaat uit een vast en een variabel deel.

Het variabele deel is gelinkt aan de realisatie van collectieve (financiële resultaten van de Groep, veiligheid en 
milieu) en van individuele jaardoelstellingen. Dit deel wordt deels uitbetaald middels een storting in maart van het 
daaropvolgende jaar en deels in het kader van een specifiek verzekeringscontract.

Het brutoloon van alle Kaderleden samen bedraagt € 753.300 voor het boekjaar 2011, plus een variabele vergoe-
ding van € 39.500 voor 2010. Het brutoloon voor 2010 bedroeg € 712.100 en de variabele vergoeding voor het 
boekjaar 2009 € 22.400.

Naast hun bezoldiging beschikken de Kaderleden over een bedrijfsvoertuig en over dezelfde verzekerings-
dekkingen als de Kaderleden van hun respectieve juridische bedrijfseenheid. Het totaal van deze voordelen wordt 
voor 2011 geschat op € 74.500.

Moustier, 7 maart 2012,

De Raad van Bestuur
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AANDEELHOUDERS
Overeenkomstig de regelgeving inzake 
transparantie (wet van 2 mei 2007), heeft 
de uitzonderlijke algemene vergadering 
van 18 juni 2009 de notificatiedrempel op 
2 % van het kapitaal vastgesteld, namelijk 
5.100 aandelen.

Er was geen wijziging in 2011. 

De aandeelhouders die op 31 december 
2011 meer dan 2% van het kapitaal in handen 
hadden, worden hierna weergegeven  :

AANDEEL EN 
AANDEELHOUDERS
Datum van de beursintroductie : 15 december 1986

ISIN-code : BE0003575835

Koersverloop van het aandeel op 10 jaar

 Volume (gemiddeld op 5 beursdagen)   Rosier     BEL20 - Index
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Kerncijfers

 Perioderesultaat     EBITDA     omzet
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FINANCIËLE KALENDER 
Algemene Vergadering 2012  : 21 juni 
Betaalbaarstelling van dividend  : 29 juni 
Halfjaarresultaten 2012  : 3 augustus 
Algemene Vergadering 2013 : 20 juni 

Evolutie van het bruto dividend

Bruto dividend/perioderesultaat in % (*)
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Geconsolideerd overzicht van de 
Gerealiseerde en niet-
Gerealiseerde Resultaten

In duizenden EUR 2011 2010

Bedrijfsopbrengsten  267.134     224.615   

Omzet   264.983     223.369   

Andere bedrijfsopbrengsten   2.151     1.246   

Bedrijfskosten - 257.565   - 215.265   

Handelsgoederen, grond - en hulpstoffen - 207.391   - 174.323   

Diensten en diverse goederen - 30.599   - 28.859   

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - 14.537   - 12.634   

Afschrijvingen en waardeverminderingen - 4.175     1.113   

Andere bedrijfskosten - 863   - 563   

Bedrijfsresultaat   9.569    9.350  

Financiële opbrengsten   131     80   

Financiële kosten - 617   - 968   

Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen -7 -7

Resultaat vóór belastingen   9.076    8.455  

Belastingen op het resultaat - 2.509  - 2.431  

Resultaat van het boekjaar   6.567    6.024  

Niet-gerealiseerd resultaat van het boekjaar   40  - 2.840   

Actuariële winst / (verlies) op pensioenstelsels  
met bepaalde prestaties

  54  - 3.786   

Belastingen op niet-gerealiseerde resultaat - 14    946  

Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten van het boekjaar   6.607    3.184  

Resultaat van het boekjaar toe te rekenen aan :

Aandeelhouders   6.567    6.024  

Minderheidsbelangen - -

Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan :  

Aandeelhouders   6.607     3.184   

Minderheidsbelangen   -       -     

Resultaat van het boekjaar per aandeel

Gewone en verwaterde resultaat per aandeel (in Eur)   25,75    23,62  
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balans

In duizenden EUR op 31 december 2011 2010

ACTIVA

Immateriële activa 514 566

Materiële vaste activa 17.616 16.446

Deelnemingen in verbonden ondernemingen 94 102

Uitgestelde belastingvorderingen 1.767 2.859

Andere niet-vlottende activa 55 24

Totaal der vaste activa 20.046 19.997

Voorraden 43.170 32.998

Vorderingen lopende belastingen 84 410

Handelsvorderingen 49.675 39.236

Overige vorderingen 1.231 2.781

Geldmiddelen en kasequivalenten 3.196 3.187

Totaal der vlottende activa 97.357 78.612

TOTAAL DER ACTIVA 117.403 98.609

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal en uitgiftepremies 2.748 2.748

Reserves en overgedragen winst 47.975 43.408

Totaal eigen vermogen 50.723 46.156

PASSIVA

Personeel voordeel 1.220 1.228

Totaal niet-vlottende passiva 1.220 1.228

Schulden lopende belastingen 88               -

Financiële schulden op ten hoogste één jaar 26.428 11.645

Handelsschulden 34.692 35.067

Overige schulden 4.252 4.514

Totaal der vlottende passiva 65.460 51.226

TOTAAL DER PASSIVA 66.680 52.453

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE PASSIVA 117.403 98.609



jaarverslag 2011 - sa

32

Geconsolideerd overzicht van de 
Wijzigingen van eigen Vermogen

In duizenden EUR Kapitaal Uitgifte-
premies Reserves

Overge-
dragen 
winst

Totaal

Op 1ste januari 2010 2.550 198 11.356 30.398 44.502

Resultaat van het boekjaar 6.024 6.024

Niet-gerealiseerd resultaat, na belasting -2.840 -2.840

Dividenden -1.530 -1.530

Op 31 december 2010 2.550 198 11.356 32.052 46.156

Resultaat van het boekjaar 6.567 6.567

Niet-gerealiseerd resultaat, na belasting 40 40

Dividenden -2.040 -2.040

Op 31 december 2011 2.550 198 11.356 36.619 50.723

De volledige versie van de geconsolideerde financiële jaarrekening is beschikbaar op de site www.rosier.eu 
en kan ook op aanvraag verkregen worden bij Rosier SA, route de Grandmetz 11a, B-7911 Moustier - Tel. 
+32 69 87 15 30 - Fax +32 69 87 17 09.
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Geconsolideerd 
kasstroomoverzicht

In duizenden EUR 2011 2010

Resultaat van het boekjaar 6.567 6.024

Aanpassingen : 

Afschrijvingen 3.993 3.246

Winst (verlies) op de afboeking van materiële vaste activa -223  - 

Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen 7 7

Ontvangen rente -2 -3

Belastingen op het resultaat 2.509 2.431

Betaalde rente 448 203

Behoefte aan vlottend bedrijfskapitaal :

Afname / (toename) in activa van pensioenregelingen  - -1.075

Afname / (toename) in overige langlopende schuldvorderingen -31 79

Afname / (toename) in voorraden -10.172 -8.119

Afname / (toename) in handelsvorderingen -10.439 -18.602

Afname / (toename) in overige schuldvorderingen 1.538 -1.885

Toename / (afname) in handelsschulden -375 18.497

Toename / (afname) in overige schulden -236 -1.240

Toename / (afname) in personeel voordeel 46 300

Betaalde rente -448 -203

Betaalde belastingen op het resultaat -1.004 -13

Resultaat van het achterlaten van vaste prestaties pensioenstelsel  - -363

Kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten -7.822 -717

Ontvangen rente 2 3

Betalingen om materiële vaste activa te verwerven -5.107 -5.450

Ontvangsten uit de overdracht van materiële vaste activa  219  - 

Kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten -4.886 -5.447

Betaalde dividenden -2.066 -1.533

Toename kortlopende leningen 186.638 108.143

Afname kortlopende leningen -171.856 -99.748

Kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten 12.717 6.862

Totale wijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten 9 699

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 3.187 2.488

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het boekjaar 3.196 3.187
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Verkorte Jaarrekening 
van Rosier sa
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Verkorte Jaarrekening 
van Rosier sa

Hierna vindt U de financiële jaarrekening van Rosier SA in verkorte vorm.

De commissaris heeft een verklaring zonder voorbehoud gegeven over de statutaire jaarrekening.

Overeenkomstig het Wetboek van de Vennootschappen worden het beheersversalg en de jaarrekening van Rosier 
SA evenals het verslag van de commissaris bij de Nationale Bank van België gedeponeerd.

Deze documenten kunnen ook op aanvraag verkregen worden bij de zetel van de vennootschap : Rosier SA, route 
de Grandmetz 11A, B-7911 Moustier – tel. +32 69 87 15 30 – Fax +32 69 87 17 09 en zijn raadpleegbaar op de 
site www.rosier.eu.

in duizenden EUR 2011 2010

ACTIVA

Netto vaste activa 15.809 15.588

Voorraden 22.483 17.618

Handelsvorderingen en overige 42.566 28.446

Liquide middelen 2.360 2.170

TOTAAL DER ACTIVA 83.218 63.822

PASSIVA

     * Kapitaal 2.550 2.550

     * Reserves 29.453 27.181

     * Resultaat van het boekjaar 2.770 2.272

Eigen vermogen 34.772 32.003

Voorzieningen 147 134

Financiële schulden 26.428 11.645

Handelsschulden en overige 21.871 20.040

TOTAAL DER PASSIVA 83.218 63.822

in duizenden EUR 2011 2010

Bedrijfsinkomen 134.139 104.168

   waarvan : omzet 133.063 103.032

                   Andere bedrijfsopbrengsten 1.076 1.136

Bedrijfskosten -129.174 -99.963

Bedrijfsresultaat 4.965 4.205

Financieel resultaat 897 98

Uitzonderlijk resultaat 172 9

Resultaat vóór belastingen 6.034 4.312

Belastingen op het resultaat  -1.225  - 

Nettoresultaat na belastingen 4.810 4.312
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Algemene informatie

ROSIER SA
Route de Grandmetz 11a

B - 7911 MOUSTIER (Hainaut)
☎ : + 32 69 87 15 30
Fax : + 32 69 87 17 09

ROSIER FRANCE SASU 
Z.A. La Courtilière

F - 62123 BEAUMETZ-LES-LOGES
☎ : + 33 3 21 55 61 04
Fax : + 33 3 21 55 30 04

ROSIER NEDERLAND B.V.
Postbus 70

NL - 4550 AB SAS VAN GENT
Westkade 38a

NL - 4551 BV SAS VAN GENT
☎ : + 31 115 45 60 00
Fax : + 31 115 45 16 47

NV NORTHERN SHIPPING
BULK BLENDING

Haven 182
Vosseschijnstraat 59

B - 2030 ANTWERPEN
☎ : + 32 3 204 93 58
Fax : + 32 3 204 93 69

jan.cleiren@euroports.com

info@rosier.eu

www.rosier.eu
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