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De belangrijkste uitdagingen waarmee de Groep Rosier in 2021 geconfronteerd werd, zijn:

BEHEERVERSLAG

Mededeling van
de voorzitter
' Een sterke prijsstijging van de meeste basisgrondstoffen, tot meer dan 300 %;
' Bevoorradingsproblemen voor NASC in het eerste en derde kwartaal;

De activiteiten van Rosier en de resultaten voor 2021 kunnen als volgt worden samengevat:
' De omzet voor 2021 bedraagt 233,8 miljoen euro, een stijging met 15,4 % ten opzichte van de omzet van 202,6
miljoen euro in 2020, hoewel de volumes van alle producten samen met 6 % daalden.
' De gemiddelde eenheidsmarges zijn vergelijkbaar met die van 2020.

GECONSOLIDEERDE
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' Schaarste op de markt voor ammoniak, NASC en ammoniaksulfaat in het derde en vierde kwartaal;

' Dankzij de acties die werden ondernomen om de vaste kosten te verminderen, zijn deze met 1,1 miljoen euro gedaald.
' Het bedrijfsresultaat vóór afschrijving en waardevermindering (EBITDA) blijkt negatief ten belope van -4,9 miljoen
euro; in 2020 bedroeg het 1,1 miljoen euro.

' Na aftrek van de bedrijfslasten, met inbegrip van de afschrijvingen en de waardeverminderingen, wordt het bedrijfsresultaat (EBIT) afgesloten met een verlies van 36,7 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 21,2 miljoen euro in
2020.
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' De waardeverminderingstest op de materiële vaste activa resulteerde in een realiseerbare waarde die 18,6 miljoen
euro lager is dan hun nettoboekwaarde. Bijgevolg werden de materiële vaste activa van 24,24 miljoen euro in 2021
verminderd met 18,6 miljoen euro.
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' Het verlieslatende financiële resultaat van 0,8 miljoen euro voor deze periode bestaat hoofdzakelijk uit leninglasten.
' Over de resultaten van Rosier Nederland zijn in 2021 geen uitgestelde belastingen opgenomen.

De Groep heeft de volgende doelstellingen vooropgesteld voor 2022:
' Overgaan tot de verkoop van de Nederlandse dochteronderneming Rosier Nederland B.V. ;
' Het realiseren van een kapitaalverhoging gekoppeld aan een nieuwe kredietfaciliteit toegekend door Borealis AG, die
de financiële stabiliteit van Rosier S.A. verzekert, stelt de vennootschap in staat haar strategie voort te zetten die
erop gericht is haar klanten hoogwaardige, kwaliteitsvolle producten te leveren;

BEHEERVERSLAG

' Na financiële lasten en belastingen komt het resultaat van de periode uit op een verlies van -36,9 miljoen euro
(-144,82 euro/aandeel), tegenover een verlies van -25,6 miljoen euro (-100,37 euro/aandeel) voor 2020.

' Zijn activiteiten in specialiteitsmeststoffen uitbreiden op basis van een nieuw productgamma.
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De sterke stijging van de grondstofprijzen in het laatste deel van 2021 werd verergerd door de oorlog in Oekraïne vanaf
februari 2022. Aanvankelijk stegen de grondstoffenprijzen nog met een sterke volatiliteit die in april stabiliseerde op
een hoog niveau. Als gevolg van de sancties die aan Rusland en Wit-Rusland werden opgelegd, is de bevoorrading van
essentiële grondstoffen aanzienlijk verminderd, wat de prijzen hoog houdt. Afhankelijk van het verloop van het Oekraïense
conflict en mogelijke nieuwe economische sancties blijft er onzekerheid bestaan over de toekomstige prijsniveaus. Rosier
is actief in deze moeilijke omgeving en wil de risico’s van toekomstige prijsontwikkelingen en bevoorradingsproblemen
beperken.

Moustier, 12 mei 2022
Chairman and Chief Executive Officer
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RAAD VAN BESTUUR
Willy Raymaekers, Voorzitter van de Raad van bestuur en gedelegeerd Bestuurder
B.V. ANBA, Bestuurder vertegenwoordigd door Anne Marie Baeyaert

BEHEERVERSLAG

Bestuur en toezicht
per 31 december 2021

B.V. Exploration, Bestuurder vertegenwoordigd door Dina De Haeck
B.V. NADECE, Bestuurder vertegenwoordigd door Nathalie De Ceulaer
Ik ondergetekende, Willy Raymaekers, afgevaardigd Bestuurder, verklaar in
naam en voor rekening van de vennootschap, 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 ondernemingen.

Benoît Taymans, Bestuurder

EREVOORZITTERS
James Maudet
Jean-Louis Besson
Daniel Grasset
Francis Raatz

COMMISSARIS
PwC - Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde

Willy Raymaekers
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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.

Robin Koopmans, Bestuurder
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Jan-Martin Nufer, Bestuurder
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In het eerste halfjaar stegen de prijzen van de meeste grondstoffen, soms zelfs met
meer dan 50 %.
Door de bevoorradingsproblemen voor NASC in het eerste en derde kwartaal moest
de groep Rosier zijn productieprogramma’s wijzigen en alternatieve grondstoffen in
plaats van NASC gebruiken om zijn productie voort te zetten. De groep Rosier zag
zich genoodzaakt zijn leveringen uit te stellen, wat een negatieve impact had op
de marges.

Consolidatiekring
Op 31 december 2021 bestaat de Groep Rosier uit:

' Rosier France S.A.S.U. (Frankrijk) - volledige dochteronderneming

Deze prijsstijgingen, die hoofdzakelijk het gevolg zijn van de uitzonderlijk sterke stijging van de aardgasprijzen, hebben de producenten van ammoniak ertoe gebracht
hun productie te verlagen om hun verliezen te beperken. Dit leidde ook tot tekorten
op de markt voor ammoniak, NASC en ammoniumsulfaat.

De vennootschap Rosier France S.A.S.U. heeft haar activiteiten stopgezet op
31 december 2016 en wordt in stand-by gezet.

Deze gebeurtenissen vertaalden zich in een daling van de verkoopvolumes met 6 %
ten opzichte van 2020 en de marges met 29 %.

' Rosier S.A. (België) - Moedermaatschappij
' Rosier Nederland B.V. (Nederland) - volledige dochteronderneming

ROSIER JAARVERSLAG

Samenvatting 2021

VERKORTE
JAARREKENING

In de loop van het tweede halfjaar ondergingen de belangrijkste grondstoffen die
door Rosier worden gebruikt een nooit geziene prijsstijging, in het bijzonder deze
welke worden geproduceerd op basis van aardgas (NASC, ammoniak, ammoniumsulfaat…), maar ook fosfaten en kalium. Dit had in deze periode opnieuw een
negatieve impact op de marges van Rosier.
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per 31 december 2021

Algemene context & activiteit
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' De omzet voor 2021 bedraagt 233,8 miljoen euro, een stijging met 15,4 % in
vergelijking met de omzet van 202,6 miljoen euro in 2020, hoewel de volumes
van alle producten samen met 6 % daalden.
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Resultaten

' De gemiddelde eenheidsmarges zijn vergelijkbaar met die van 2020.

' Het bedrijfsresultaat vóór afschrijving en waardevermindering (EBITDA) blijkt
negatief ten belope van -4,9 miljoen euro; in 2020 bedroeg het 1,1 miljoen euro.
' De waardeverminderingstest op de materiële vaste activa resulteerde in een
realiseerbare waarde die 18,6 miljoen euro lager is dan hun netto boekwaarde.
Bijgevolg werden de materiële vaste activa van 24,24 miljoen euro verminderd
met 18,6 miljoen euro.

' Het verlieslatende financiële resultaat van 0,8 miljoen euro voor deze periode
bestaat hoofdzakelijk uit leninglasten.
' Ten gevolge van de grondige en voorzichtige analyse van de mogelijkheden om
de overgedragen verliezen in de toekomst terug te vorderen, moest een belastinglast van 3,1 miljoen euro worden geboekt.
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' Na aftrek van de bedrijfslasten, met inbegrip van de afschrijvingen en de
waardeverminderingen, wordt het bedrijfsresultaat (EBIT) afgesloten met 36,7
miljoen euro verlies, in vergelijking met een verlies van 21,2 miljoen euro in 2020.

BEHEERVERSLAG

' Dankzij de acties die werden ondernomen om de vaste kosten te verminderen,
konden die met 1,1 miljoen euro dalen.

' Over de resultaten van Rosier Nederland zijn in 2021 geen uitgestelde belastingen opgenomen.

C.A.

233,8
millions €UR
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' Na financiële lasten en belastingen komt het resultaat van de periode uit op een
verlies van -36,9 miljoen euro (-144,82 euro/aandeel), tegenover een verlies van
-25,6 miljoen euro (-100,37 euro/aandeel) voor 2020.
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2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

234.993

203.773

Omzet

233.800

202.556

1.193

1.218

Bedrijfskosten

-271.742

-224.946

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

-181.952

-152.598

Diensten en diverse goederen

-39.972

-31.471

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-17.431

-17.828

Andere bedrijfsopbrengsten

B

-27.625

-22.289

Voorzieningen

C

-4.211

-

-551

-760

-36.749

-21.173

378

25

-1.180

-1.256

Resultaat vóór belastingen

-37.551

-22.404

Belastingen op het resultaat

621

-3.190

-36.930

-25.594

-144,82

-100,37

-19,27

4,38

-144,12

-83,03

Andere bedrijfskosten

BEDRIJFSRESULTAAT

A

Financiële opbrengsten
Financiële kosten

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

GECONSOLIDEERDE
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Afschrijvingen en waardeverminderingen

BEHEERVERSLAG

IN DUIZENDEN EUR
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Dit zijn de belangrijkste financiële gegevens van de Groep Rosier:

RESULTAAT PER AANDEEL
Nettoresultaat per aandeel

EBIT => A/255

ROSIER JAARVERSLAG
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EBITDA => (A-B-C)/255
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2020

Netto vaste activa

5.635

22.427

Gebruiksrecht van bedrijfsmiddelen

1.071

1.036

Uitgestelde belastingvorderingen

1.175

670

1

1

7.882

24.135

54.275

38.841

Andere niet-vlottende activa

ACTIVA

Totaal vaste activa
Voorraden

300

32.837

28.045

Overige vorderingen

1.659

1.150

89

235

Totaal vlottende activa

89.160

68.572

TOTAAL ACTIVA

97.042

92.707

2.748

2.748

Reserves en overgedragen resultaten

-33.845

2.723

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

-31.097

5.471

1.497

2.073

EIGEN
VERMOGEN

Geldmiddelen en kasequivalenten

Kapitaal

Personeel voordelen
Huurobligaties
Rentedragende leningen en ontleningen
Belastingverplichtingen

560

-

50.000

2.093

52.633

-

-

Rentedragende leningen en ontleningen

60.663

9.268

Handelsschulden

50.465

20.656

Huurobligaties

460

519

Voorzieningen

8.405

-

Overige schulden

2.940

3.694

Passiva voor contracten

3.113

466

Totaal vlottende passiva

126.046

34.603

TOTAAL PASSIVA

128.139

87.236

97.042

92.707

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA
ROSIER JAARVERSLAG
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PASSIVA

Totaal niet-vlottende passiva

596
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300

Handelsvorderingen

Lopende belastingvorderingen

BEHEERVERSLAG

2021

IN DUIZENDEN EUR
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De geconsolideerde financiële situatie van de Groep Rosier kan als volgt worden samengevat:
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kwaliteit – hygiëne – veiligheid –
milieu (qhse)
De activiteiten van de Groep Rosier houden, net als die van de andere bedrijven
uit de meststoffensector en net als de activiteiten geklasseerd als Seveso II
hogedrempelactiviteiten, bepaalde risico’s in inzake het gebruik van chemische
producten, de opslag en het transport van grondstoffen en afgewerkte producten.

BEHEERVERSLAG

Daarom heeft de Vennootschap zich via een verzekeringsprogramma ingedekt
tegen de industriële risico’s die inherent zijn aan zijn activiteit en tegen bepaalde
andere risico’s, in overeenstemming met de praktijken van de sector.
Ondanks de inspanningen om de veiligheid binnen de Groep te verbeteren, moeten we in 2021 een arbeidsongeval met werkverlet betreuren in onze vestiging
in Moustier. Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat de eerder geïmplementeerde
acties versterkt moeten worden onder onze werknemers. Zo zullen de initiatieven
die al enkele jaren lopen, herzien en opnieuw geactiveerd worden via verschillende
bijscholingen en opleidingen of via communicatie op het terrein.
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Wat de veiligheid van de processen betreft, zijn er geen grote incidenten te melden
voor 2021.
In 2020 werd het geïntegreerde managementsysteem voor de Groep opnieuw
gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 tot 2023.

Investeringen
In 2021 bedroegen de investeringen 3,6 miljoen euro.
De grootste uitgaven hadden betrekking op:

VERKORTE
JAARREKENING

' Te Moustier
- De vervanging van onze belangrijkste elektrische transformatoren;
- Het opstarten van een meerjarenplan voor de renovatie van de opslagplaatsen en bepaalde gebouwen van de site.
' Te Sas van Gent
- Het conform maken van diverse uitrustingen volgens de Machinerichtlijn.
Verscheidene investeringen houden verband met diverse verbeteringen en moderniseringen op het vlak van veiligheid en milieu, alsook infrastructuur in de twee sites.
ROSIER JAARVERSLAG
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Zo hadden de ontwikkelingsinspanningen in 2021 betrekking op:
' De optimalisering van procesparameters die een impact hebben op de kwaliteit
van onze producten;
' De verbetering van de eigenschappen van bepaalde producten uit de
productportefeuille Specialiteiten, met name om deze inzetbaar te maken in
de biologische landbouw of om deze aan te passen aan bepaalde specifieke
klimaten/planten;

BEHEERVERSLAG

In het verlengde van 2020 hadden de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
binnen de Groep tot doel te anticiperen op de verwachtingen en ontwikkelingen
van onze klanten en zich aan te passen aan de evoluties op de wereldmarkt voor
meststoffen, met name op het vlak van regelgeving.

ROSIER
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Onderzoek & ontwikkeling

' Het onderzoek van grondstoffen uit de circulaire economie.

Gemiddeld over het jaar 2021 stelde de Groep Rosier 235,7 voltijdse equivalenten
tewerk, inclusief uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personen (240 personen in 2020). De gemiddelde leeftijd van het personeel bedraagt 46,6 jaar (46,4
jaar in 2020) en de gemiddelde anciënniteit bedraagt 15,9 jaar (14,57 jaar in 2020).
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Human resources & communicatie

Op 31 december 2021 telde de Groep Rosier 216 statutaire medewerkers tegenover
240 op 31 december 2020. Dit aantal is als volgt verdeeld over de eenheden: 118
personen bij Rosier S.A. en 98 personen bij Rosier Nederland B.V.

ROSIER JAARVERSLAG
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In 2021 werd 3.776 uur specifiek aan opleiding besteed (4.130 uur in 2020). Zoals
elk jaar hebben we ook meerdere studenten en stagiairs ontvangen, die onze onderneming hadden uitgekozen voor een eerste kennismaking met het beroepsleven, nu
met toepassing van gezondheidsmaatregelen in verband met de COVID-19-pandemie.
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Aangezien de resultaten van het boekjaar 2021 hebben geleid tot de start van de
alarmbelprocedure, is een reddingsplan voorgesteld en ter bespreking voorgelegd
aan een buitengewone algemene vergadering op 14 maart 2022. Dit reddingsplan
voorzag in een kapitaalverhoging van 55 miljoen euro via een inbreng in natura van
een aandeelhoudersvordering en een nieuwe financieringslijn van 15 miljoen euro.

Door de hoge prijsniveaus voor al onze strategische grondstoffen zouden de
meststoffenprijzen minstens tot de zomer hoog moeten blijven. De vraag was in
het begin van het jaar zwak, maar zou de komende weken weer moeten aantrekken wanneer de geplande prijsverlagingen voor onze producten zich niet zouden
concretiseren.

Dit reddingsplan moest worden uitgesteld omdat de activiteiten van Rosier werden
beïnvloed door de oorlog in Oekraïne (zie persbericht van 12 maart 2022).
De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de grondstofprijzen en de energiekosten. Relevante zakelijke relaties met Russische en Wit-Russische leveranciers werden tijdelijk opgeschort als gevolg van de toepasselijke
sancties. De leveringen van Rosier uit Rusland en Belarus vertegenwoordigden
ongeveer 18% van de totale in FY2021 verbruikte hoeveelheden.

De financiële gevolgen van deze recente ontwikkelingen en de betekenis ervan voor
de financiering van de activiteiten van Rosier op korte termijn worden momenteel
geëvalueerd.
De Raad van Bestuur heeft de cashflowprognose herzien in het licht van de nieuwe
markttendensen die het gevolg zijn van het conflict in Oekraïne.

ROSIER JAARVERSLAG

Winstverdeling
Het nettoresultaat van Rosier S.A. (Moedermaatschappij) voor 2021 bedraagt
-48.995 duizend euro (-21.255 duizend euro in 2020). 
Rekening houdend met de overgedragen winst van 1.940 duizend euro uit het vorige
boekjaar, bedraagt het te bestemmen winstsaldo -47.054 duizend euro.
Het totale eigen vermogen bedraagt -32.909 duizend euro op 31 december 2021
tegenover 16.098 duizend euro op 31 december 2020.
Aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld om de nettowinst van
boekjaar 2021 over te dragen.
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Op een nieuwe buitengewone algemene vergadering, die op 16 juni 2022 zal worden gehouden, zal hetzelfde reddingsplan worden voorgesteld als oorspronkelijk
was voorgesteld, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming ondanks de
nieuwe marktomstandigheden wordt gewaarborgd.

De geplande Kapitaalverhoging in combinatie met de Nieuwe Financieringslijn (beide
termen worden hieronder gedefinieerd) die door Borealis AG zal worden verstrekt,
vormt een pakket reddingsmaatregelen dat de financiële stabiliteit van Rosier S.A.
zal waarborgen. Hierdoor kan de vennootschap haar strategie voortzetten die erop
gericht is haar klanten hoogwaardige, kwaliteitsvolle producten te leveren.

GECONSOLIDEERDE
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De leveringen van producten aan grote Oekraïense klanten worden verminderd - Ook
Rosier wordt geconfronteerd met het risico van beperkte activiteit in de komende
maanden in Oekraïne. De klanten in Oekraïne waren goed voor ongeveer 10% van
de omzet van Rosier in boekjaar 2021.

Rosier S.A. is voornemens de strategische opties voor Rosier Nederland B.V. (100%
Nederlandse dochteronderneming van Rosier S.A. met haar operaties in Sas van
Gent) te evalueren in de nabije toekomst, inclusief de optie van een desinvestering
van Rosier Nederland B.V. van de groep Rosier.

BEHEERVERSLAG

Vooruitzichten

ROSIER
INLEIDING

Gebeurtenissen na de balansdatum
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1. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 3.12 van de Corporate Governance Code 2020 bepaalt: “In een monistische
structuur wordt een duidelijk onderscheid gemaakt scheiding tussen enerzijds de
verantwoordelijkheid van de persoon aan het hoofd van de raad van bestuur (de
voorzitter) en anderzijds de persoon die de uitvoerende verantwoordelijkheid voor
het leiden van de ondernemingsactiviteiten op zich neemt (de CEO). De functies van
voorzitter van de raad van bestuur en die van CEO mogen niet door één en dezelfde
persoon worden uitgeoefend.”

Het Corporate Governance Charter is te vinden op de bedrijfswebsite
(www.rosier.eu).

ROSIER JAARVERSLAG

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad die minstens zeven leden telt,
al dan niet aandeelhouders, van wie er minstens drie onafhankelijk moeten zijn in
de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders worden benoemd
en ontslagen door de algemene vergadering die ook hun aantal bepaalt. Het bestuursmandaat mag niet langer dan vier jaar duren. Uittredende bestuurders zijn
herverkiesbaar.”
De evaluatiecriteria inzake de onafhankelijkheid van de bestuurders zijn vastgelegd
in artikel 7:87 &1 van het Wetboek van Vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.
Op 31 december 2021 bestaat de Raad van bestuur uit 7 (zeven) leden, namelijk
3 (drie) niet-uitvoerende leden, 1 (een) uitvoerend lid en 3 (drie) onafhankelijke
leden:
' ANBA B.V., vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie BAEYAERT
Onafhankelijk bestuurder
Zaakvoerder
Einde mandaat: juni 2022
' Exploration B.V., vertegenwoordigd door mevrouw Dina DE HAECK
Onafhankelijk bestuurder
CEO
Einde mandaat: juni 2025
' NADECE B.V., vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE CEULAER
Onafhankelijk bestuurder
Einde mandaat: juni 2025
' De heer Jan-Martin NUFER,
Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Borealis vertegenwoordigt
Director, Treasury & Funding Borealis AG
Einde mandaat: juni 2025
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De Corporate Governance-structuur van de Vennootschap berust bij de Raad van
bestuur en de Gedelegeerd bestuurder (CEO van de Groep Rosier).

Het aantal en de benoeming van de leden van de Raad van bestuur wordt geregeld
door artikel 15 van de statuten:
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Rosier wijkt af van deze bepaling aangezien de voorzitter (zoals gedefinieerd in
punt 3.1.1(e) van het Corporate Governance Charter) de functie van CEO uitoefent
(zoals gedefinieerd in punt 3.1.5(d) van het Corporate Governance Charter). Deze
afwijking van de Corporate Governance Code 2020 is te verklaren door het feit
dat Willy Raymaekers momenteel als het best geplaatst wordt beschouwd om
de functie van CEO te vervullen, gezien zijn unieke positie binnen Rosier, onder
meer omwille van zijn kennis, competenties, ervaring en anciënniteit binnen Rosier,
alsook zijn engagement en langetermijnrelaties met Rosier en de aandeelhouders/
stakeholders van Rosier. Hoewel Rosier een beursgenoteerde vennootschap is,
werd bovendien geoordeeld dat het niet in het belang van de vennootschap zou zijn
om twee verschillende personen aan te stellen om deze functies te vervullen. Er
wordt dus geoordeeld dat de uitoefening van de functies van voorzitter en CEO door
eenzelfde persoon in overeenstemming is met de belangen van Rosier. Bijgevolg
moeten verwijzingen naar de ‘Voorzitter’ en de ‘CEO’ worden geïnterpreteerd als
verwijzingen naar dezelfde persoon.

1.1. Samenstelling
BEHEERVERSLAG

De Vennootschap heeft beslist de Belgische Corporate Governance Code 2020 aan
te nemen als referentiecode in de zin van artikel 3:6, §2, lid 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en zich ernaar te schikken, met uitzondering
van het principe voorzien in artikel 3.12 van de Corporate Governance Code 2020.
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' De heer Robin KOOPMANS
Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Borealis vertegenwoordigt
Head of BP HCE & OPS
Einde mandaat: juni 2022

' De afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2020, van
het geconsolideerde jaarverslag en van het bezoldigingsrapport 2020;

' De heer Benoît TAYMANS
Niet-uitvoerend bestuurder die de Groep Borealis vertegenwoordigt
Senior Business Programme Manager, Groep Borealis
Einde mandaat: juni 2022

' De afsluiting van de jaarrekening van Rosier S.A. op 31 december 2020, het
jaarverslag en het voorstel tot winstverdeling dat aan de algemene vergadering
wordt voorgesteld;

' Opstellen van de tekst van het persbericht over de resultaten op 31 december
2020;
' Bepaling van de agenda van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2021;
' Het akkoord over de overeenkomsten tussen Borealis en Rosier, in toepassing
van artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen;
' Analyse van het geconsolideerde resultaat op 30 juni 2021 en het opstellen van
de tekst van het overeenkomstige persbericht;

Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur beschrijft de werking ervan.

' Zijn zelfbeoordeling.

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

De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de Raad van bestuur bedroeg in
2021 gemiddeld 100 %.

Artikel 15 van de statuten van de Vennootschap omschrijft zijn bevoegdheden:

Het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur beschrijft het evaluatieproces.

“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 aan de algemene vergadering voorbehouden”.

1.3. Comités binnen de Raad van bestuur

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

1.3.1. Het Benoemings- en bezoldigingscomité

De Raad van bestuur bepaalt het strategische plan van de Vennootschap en beslist
over de investeringsprogramma’s. Hij spreekt zich eveneens en met name uit over
de contracten en overeenkomsten tussen de Vennootschap en de Groep Borealis, in
toepassing van artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op 31 december 2021 is het Comité als volgt samengesteld: de heer Benoît
TAYMANS (voorzitter), de B.V. ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie
BAEYAERT en Exploration B.V., vertegenwoordigd door mevrouw Dina DE HAECK.

In 2021 heeft de Raad van bestuur elf keer vergaderd: tien keer in de vorm van
fysieke vergaderingen en één keer in de vorm van een schriftelijke vergadering.

ROSIER JAARVERSLAG

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

Het Benoemings- en bezoldigingscomité staat met name in voor de volgende
opdrachten:
' De personen identificeren die in aanmerking komen als bestuurders, overeenkomstig de door de Raad van bestuur goedgekeurde criteria;
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Bij elke vergadering wordt verslag uitgebracht over alle veiligheids-, financiële,
commerciële en andere aangelegenheden die de Vennootschap aanbelangen.

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen (artikel 18 van de statuten
van de Vennootschap) heeft de Raad van bestuur drie Comités opgericht.
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1.2. Werking
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Naast de algemene gang van zaken kwamen tijdens de beraadslagingen volgende
punten aan de orde:
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' De heer Willy RAYMAEKERS
Voorzitter van de Raad van bestuur
Gedelegeerd Bestuurder – Algemeen directeur van Rosier S.A.
CEO van de Groep Rosier
Einde mandaat: juni 2025

' Aanbevelingen doen aan de Raad van bestuur in verband met de herverkiezing
of benoeming van nieuwe bestuurders;
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' Aanbevelingen doen aan de Gedelegeerd Bestuurder in verband met de bezoldiging van de directieleden van de Groep Rosier;
' Jaarlijks het bezoldigingsrapport opstellen dat ter goedkeuring voorgelegd wordt
aan de Raad van bestuur en de algemene vergadering.

Het Comité heeft in 2021 op verzoek van zijn voorzitter vier keer vergaderd. De
aanwezigheidsgraad van de leden bedroeg 100 %.

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

Het Auditcomité heeft tot doel de Raad van bestuur bij te staan, zodat deze zich
kan vergewissen van de kwaliteit van de interne controle en de betrouwbaarheid
van de informatie die verstrekt wordt aan de aandeelhouders en financiële markten
Het Auditcomité heeft met name de volgende opdrachten:
' Opvolging van de wijze waarop de financiële informatie wordt opgesteld en zich
ervan vergewissen dat die volledig is;
' Regelmatig onderzoek van de financiële toestand, de verbintenissen en de
liquide middelen;

' De relevantie van de keuzes van de boekhoudkundige methodes en principes
analyseren;
' Toezien op en zich vergewissen van de implementatie van de procedures voor
interne controle en risicobeheer, en de doeltreffendheid ervan opvolgen met
medewerking van het management;
ROSIER JAARVERSLAG

' Aanbevelingen doen inzake de benoeming van de Commissaris en zijn bezoldiging, toezien op 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 in 2021 zes keer vergaderd. De aanwezigheidsgraad van de leden
bedroeg 100 %.
Het huishoudelijk reglement van het Comité regelt zijn organisatie en met name zijn
evaluatieprocedure.

1.3.3. Het Comité van de Onafhankelijke Bestuurders
Dit Comité werd in 2013 opgericht met het oog op de naleving van artikel 7:97
van het Wetboek van Vennootschappen, dat betrekking heeft op elke beslissing
of elke verrichting tussen een beursgenoteerde vennootschap en een verbonden
vennootschap.
In dit kader heeft het Comité – dat wordt bijgestaan door een of meer onafhankelijke experts – voornamelijk de volgende opdrachten:
' De aard van de beslissing of verrichting omschrijven, het voor- of nadeel
voor de vennootschap of voor haar aandeelhouders beoordelen, de financiële
gevolgen ervan begroten en vaststellen of de beslissing of verrichting al dan
niet van aard is de vennootschap een kennelijk onrechtmatig nadeel te berokkenen in het licht van het beleid dat de vennootschap voert;
' Een schriftelijk gemotiveerd advies uitbrengen bij de Raad van bestuur
Op 31 december 2021 bestaat het Comité uit de drie onafhankelijke bestuurders
van de Vennootschap: de B.V. ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie
BAEYAERT, de B.V. NADECE, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE CEULAER, en de B.V. Exploration, vertegenwoordigd door mevrouw Dina DE HAECK.	
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' De jaarrekening van de moedermaatschappij en de geconsolideerde jaarlijkse en
halfjaarlijkse rekeningen analyseren voor ze ter onderzoek worden voorgelegd
aan de Raad van bestuur;

' De jaarprogramma’s voor de werkzaamheden van de externe auditors onderzoeken;
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Op 31 december 2021 bestond het Comité uit de heer Jan-Martin NUFER (Voorzitter) van de B.V. ANBA, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie BAEYAERT,
en de B.V. NADECE, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE CEULAER. De
heer Jan-Martin NUFER heeft uit hoofde van zijn functie de nodige kennis inzake
boekhouding en audits.

' Opvolging van de controle, door de Commissaris, van de jaarrekening en de
geconsolideerde rekening van de Vennootschap;
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Het huishoudelijk reglement van het Comité regelt zijn organisatie en met name zijn
evaluatieprocedure.

' Regelmatig inlichtingen inwinnen over de interne en externe audits;
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' Aanbevelingen doen aan de Raad van bestuur in verband met de bezoldiging van
de Gedelegeerd Bestuurder en van de onafhankelijke bestuurders;

Het Comité heeft in 2021 twee keer vergaderd. De aanwezigheidsgraad van de
leden bedroeg 100 %.
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Advies te geven door het Comité aan de Raad van bestuur over de invoering
van een financieringsovereenkomst voor een bedrag van 25 miljoen euro van
de lening op lange termijn die oorspronkelijk geldig was vanaf 22 juli 2020 met
een looptijd tot 21 januari 2022 en met een rentevoet berekend op basis van
EURIBOR 6M + 202 bps en betaalbaar op de vervaldatum om de looptijd te
verlengen tot 30 juni 2022 zonder wijziging van de andere voorwaarden.

Conclusie van het Comité van de Onafhankelijke Bestuurders:

De onderhavige adviezen, ondertekend door de onafhankelijke bestuurders, zijn
bestemd voor de Raad van bestuur van de Vennootschap.
Opgemaakt te Moustier op 25 februari 2021.”
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Tot besluit verklaren wij dat onze controle geen enkel element aan het licht
heeft gebracht dat een aanzienlijke invloed kan hebben op de betrouwbaarheid
van de gegevens vermeld in het advies van het Comité van de Onafhankelijke
Bestuurders van 25 februari 2021 en in de notulen van de Raad van bestuur
gehouden op dezelfde datum.

2. BELEID INZAKE DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De Raad van bestuur zal het toekomstige dividendbeleid beoordelen op basis van
de financiële resultaten en investeringsnoden van Rosier.

3. RELATIES MET DE REFERENTIEAANDEELHOUDER
Het Comité van de Onafhankelijke Bestuurders, dat bijgestaan werd door onafhankelijke experts, heeft een advies uitgebracht over de verrichtingen vanaf 28 juni
2013 (datum waarop Borealis AG de controle over Rosier S.A. heeft verworven) die
onder het toepassingsgebied van artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen vallen. Dit advies werd ter beslissing voorgelegd aan de Raad van bestuur.
De verrichtingen die onder de toepassing van dit artikel vallen, en die in 2021
bekrachtigd werden door de Raad van bestuur, hebben betrekking op:
' de financiering van de Vennootschap door de Groep Borealis.
Het Comité van de Onafhankelijke Bestuurders en de Raad van bestuur zijn tot
het besluit gekomen dat de transacties die onder artikel 7:97 vielen, niet van aard
waren om de Vennootschap een kennelijk onrechtmatig nadeel te berokkenen of de
Vennootschap te schaden.
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VERKORTE
JAARREKENING

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 26 februari 2021:
“On its meeting on the 22th of February 2021, the Board of Directors has been
informed that an amendment of the two Inter-company loans was ongoing to
extend the maturity date. Being impossible to hold plenary meeting of the Board
of Directors before the publication of the press release of the 26th of February
2021: the position of each Board’s Director regarding the approval of the new
amendment explained must be provided by the 26th of February 2021 after
having received the advice of the Independent Board members committee the
25th of February, being: “Het Comité van de Onafhankelijke Bestuurders is van
oordeel dat niets erop wijst dat de beslissing om de hernieuwingen van de langetermijnleningen te ondertekenen om de financiering van de Vennootschap te
verzekeren van dien aard is dat ze de Vennootschap een kennelijk onrechtmatig
nadeel berokkent in het licht van het beleid dat de Vennootschap voert of dat ze
de Vennootschap schaadt.”

Conclusie van het verslag van de commissaris, PwC:
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“Het Comité van de Onafhankelijke Bestuurders is van oordeel dat niets erop
wijst dat de beslissing om de hernieuwingen van de langetermijnleningen te
ondertekenen om de financiering van de Vennootschap te verzekeren van dien
aard is dat ze de Vennootschap een kennelijk onrechtmatig nadeel berokkent in
het licht van het beleid dat de Vennootschap voert of dat ze de Vennootschap
schaadt.

De Raad van bestuur beslist, met naleving van artikel 7:97 van het Wetboek
van Vennootschappen, het aanbod te aanvaarden en machtigt de heer Willy
RAYMAEKERS om de overeenkomst te ondertekenen.”

BEHEERVERSLAG

Advies te geven door het Comité aan de Raad van bestuur over de invoering
van een financieringsovereenkomst voor een bedrag van 25 miljoen euro van de
lening op lange termijn die oorspronkelijk geldig was vanaf 28 augustus 2020
met een looptijd tot 28 februari 2022 en met een rentevoet berekend op basis
van EURIBOR 6M + 202 bps en betaalbaar op de vervaldatum om de looptijd te
verlengen tot 30 juni 2022 zonder wijziging van de andere voorwaarden.

UNANIMOUS RESOLUTIONS
The Directors have all individually and in writing approved the extension of the
original maturity date of the two Inter-company funding contracts.
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' Vergadering van 25 februari 2021:
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4. STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP
Op 31 december 2021 hadden de volgende aandeelhouders meer dan 2 % van het kapitaal in handen:
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77,47 %
Keep Discovering

(197.550 aandelen)

Flottant

5,12 %
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17,41 %

(44.406 aandelen)
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Mr. Michel Limelette
(13.044 aandelen)
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De Raad van bestuur en het Management zijn van mening dat de interne controle
en het risicobeheer integraal deel moeten uitmaken van de dagelijkse werking van
de Groep Rosier.

Derde verdedigingslinie
De externe audit van Borealis, die de geconsolideerde jaarrekening certificeert en
aanbevelingen geeft inzake het risicobeheer en de interne controle.
Daarbij komt het toezicht van het Auditcomité dat belast is met de opvolging van de
doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer.
Het Auditcomité brengt verslag uit aan de Raad van bestuur over zijn vaststellingen.

Deze Comités baseren zich hiervoor op de informatie die verstrekt wordt door het
Management, de interne audit en de externe auditor.

5.1. Interne controleomgeving

In augustus 2017 werd een interne audit van het intern controlesysteem verricht
door de Groep Borealis. Het Management, het Auditcomité en de commissaris
hebben de conclusies en aanbevelingen van deze audit grondig bestudeerd.

Het Management werkt verder aan de verbetering van het geformaliseerde interne
controlesysteem dat bijdraagt aan de beheersing van de activiteiten, de doeltreffendheid van de operaties en een efficiënt middelengebruik zodat de doelstellingen
gehaald kunnen worden.

Rosier past het model van de drie verdedigingslinies toe om zijn doelstellingen te
bereiken:
Eerste verdedigingslinie

Het Management heeft zijn ethische waarden en de naleving van de principes die
eruit voortvloeien met het voltallige personeel van de Groep Rosier gedeeld door de
aanhoudende verspreiding van het ethisch beleid van Borealis en van permanente
‘e-learning’-opleidingen. Deze ethische waarden en de naleving ervan zijn de
hoekstenen van het interne controlesysteem.
De bevoegdheden die toegekend worden aan de Gedelegeerd Bestuurder zijn
opgenomen in een beleid inzake bevoegdheidsdelegaties (Authority Schedule) met
inachtneming van 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. Het reglement werd na evaluatie niet aangepast in 2021.
Alle operationele functies worden samen met de vaardigheden die nodig zijn voor
een goede uitvoering ervan beschreven. Het personeel heeft toegang tot deze
informatie. Een jaarlijkse evaluatie laat toe na te gaan in hoeverre deze relevant is.

Tweede verdedigingslinie

5.2. Risicobeheer

De functie in verband met het beheer van risico’s onder leiding van de CEO zorgt
ervoor dat de eerste verdedigingslinie haar opdracht op doeltreffende wijze vervult
(punt 5.2 hieronder uiteengezet).

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 effecten van dergelijke risico’s op het vermogen om de doelstellingen te
halen tot een minimum te beperken, en waarde te creëren voor de aandeelhouders.

ROSIER JAARVERSLAG
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De operationele directie, die verantwoordelijk is voor de handhaving van efficiënte
interne controles en de dagelijkse uitvoering van de risicocontroleprocedures.

GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

Dit intern controlesysteem is een aanvulling op het geïntegreerde beheersysteem
dat werd geïmplementeerd en om de drie jaar zal worden herzien (ISO 9001:2015).

De door Rosier goedgekeurde richtlijn inzake interne controle en risicobeheer bevat
de hieronder uiteengezette elementen.
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De Raad van bestuur waakt over de goede werking van de systemen voor interne
controle en risicobeheer via het Auditcomité en het Comité van de Onafhankelijke
Bestuurders.

Het Management heeft een verbeterd intern controlesysteem gedefinieerd, op basis
van de omschrijving van de stromen; elke verantwoordelijke heeft zich geëngageerd
voor de continue verbetering hiervan. Dit systeem werd in de loop van 2018 geïmplementeerd; het zorgt ervoor dat de doelstellingen inzake de betrouwbaarheid van
de financiële informatie, de naleving van de wet- en regelgevingen en de invoering
van de interne controleprocessen worden bereikt (punten 5.1 en 5.3 hieronder
uiteengezet); het werd bijgewerkt in 2021.
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5. VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN DE SYSTEMEN
VOOR INTERNE CONTROLE EN RISICOBEHEER
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' Risico’s in verband met de kwaliteit van de producten;

Deze cartografie van risico’s zorgt ervoor dat de Vennootschap regelmatig passende
acties identificeert, beoordeelt, monitort en implementeert om de impact van deze
risico’s te minimaliseren.

' Risico’s in verband met het ontsnappen van gevaarlijke producten en de
ontbinding van producten;

Alle risico’s zullen periodiek herzien en beoordeeld worden.
Het aldus gecreëerde risicoregister omvat drie niveaus:

' Tactische risico’s: risico’s vastgesteld in het kader van de eisen of conformiteit.
Deze risico’s hebben voornamelijk betrekking op de processen of op de zwakheden van de controles.
' Operationele risico’s: risico’s die een impact kunnen hebben op de doeltreffendheid van de dagelijkse verrichtingen van de onderneming. Operationele risico’s
hebben over het algemeen betrekking op gebeurtenissen op korte termijn die
een impact hebben op gebieden zoals financiën, de productie, het beheer van
projecten, het informaticasysteem.

' Risico’s in verband met het niet voldoen aan de regelgevingen op financiële
en juridische gebieden (fiscale audits, audit van de FSMA, rechtsvervolgingen
enz.);
' Financiële risico’s (wisselkoers, rentevoet, dubieuze vorderingen);
' Organisatorische risico’s (in verband met de competenties en de kennis van het
personeel);
' Informaticarisico’s.
Er werden actieplannen vastgesteld om de impact van de risico’s tot het minimum
te beperken. Deze plannen worden regelmatig opgevolgd in het Directiecomité.

5.3. Controleactiviteiten
Er worden periodiek controleactiviteiten gerealiseerd.

- Financiële risico’s: wisselkoers-, rente-, liquiditeits-, krediet- en verzekeringsrisico’s en risico’s met betrekking tot grondstofprijzen.

Het Management analyseert de verschillende beheersindicatoren tijdens maandelijkse vergaderingen.

- Preventie van productierisico’s: proactief beheer van de risicopreventie op het
vlak van productie, hygiëne, veiligheid en milieu, beschikbaarheid en kwaliteit
van de installaties.

Het maandelijkse activiteitenverslag wordt aan het Management en aan de leden
van de Raad van bestuur bezorgd.

De voornaamste tijdens dit boekjaar geïdentificeerde risico’s worden hieronder
opgesomd:
' Risico’s dat de verkopen van meststoffen niet de vastgestelde doelstellingen
bereiken (gekorrelde, vloeibare en poedervormige meststoffen);
' Risico’s dat er een tekort is aan strategische grondstoffen;
' Risico’s in verband met de productietools (technische problemen);
ROSIER JAARVERSLAG

5.4. Informatie en communicatie
De Vennootschap leeft de wettelijke bepalingen na inzake communicatie van financiële informatie, meer bepaald via zijn website www.rosier.eu.
Er worden communicatietools aan het personeel ter beschikking gesteld. De informatie wordt verspreid via het intranet van de Groep Borealis, van de Groep Rosier
en, voortdurend, op de schermen die beschikbaar zijn op de verschillende sites van
de Groep.
Het informatiesysteem wordt regelmatig bijgewerkt om te voldoen aan de vereisten
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- Informaticarisico’s: gebeurtenissen die een impact hebben op de informatie en
de technologie die gebruikt wordt om de informatie te verwerken, op te slaan
en over te dragen (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid
van de gegevens).

Tijdens iedere Raad van bestuur brengt de CEO verslag uit over de situatie van de
Vennootschap (Hygiëne, Veiligheid, Milieu en bedrijfsvoering).

GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

De operationele risico’s werden onderverdeeld in 4 categorieën:

- Beheer van projecten: gebeurtenissen die een impact hebben op de draagwijdte, de planning en het budget van een project.

BEHEERVERSLAG

' Strategische risico’s: risico’s die een impact kunnen hebben op de strategie en
de reputatie van de onderneming.

' Risico’s in verband met wetswijzigingen (milieuvoorschriften, transport, gevaarlijke producten ...);
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Het risicobeheerbeleid werd in 2021 geactualiseerd onder leiding van de CEO.

van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en relevantie van de informatie.
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6.1. Bezoldiging van de 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, het Benoemings- en bezoldigingscomité en het
Comité van de Onafhankelijke Bestuurders.

Overeenkomstig de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders
van 17 juni 2021 werd het bedrag van de zitpenningen als volgt vastgelegd:
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6. BEZOLDIGINGSRAPPORT

' € 1.500 zitpenning voor een vergadering van de Raad van bestuur

In 2021 en 2020 werden de volgende zitpenningen aan de onafhankelijke bestuurders betaald:

2020

ANBA B.V., vertegenwoordigd door mevrouw Anne Marie BAEYAERT

27.300 €

24.000 €

Mevrouw Hilde WAMPERS

16.500 €

23.100 €

Exploration B.V., vertegenwoordigd door mevrouw Dina DE HAECK

21.900 €

17.700 €

7.200 €

NADECE B.V., vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie DE CEULAER

TOTAAL

72.900 €

64.800 €

Naast de zitpenningen krijgen de onafhankelijke bestuurders een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en verblijfskosten uit hoofde van hun mandaat binnen de Raad van
bestuur en de verschillende Comités.
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2021
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' € 900 zitpenning voor een vergadering van de Comités opgericht door de Raad
van bestuur, namelijk momenteel het Auditcomité, het Benoemings- en bezoldigingscomité en het Comité van de Onafhankelijke Bestuurders.

VERKORTE
JAARREKENING

ROSIER JAARVERSLAG

Samenvatting 2021

< 22 >
33

6.3. Vergoeding van de leden van het Directiecomité

Vanaf 12 november 2014 is de uitvoerende bestuurder (CEO) in loondienst van
Borealis. Hij cumuleert deze functie met die van Voorzitter van de Raad van bestuur.

Op 31 december 2021 telde het Comité van bestuursleden van de Groep Rosier vijf
leden: twee leden zijn in loondienst van Rosier S.A., twee leden zijn in loondienst
van Rosier Nederland B.V. en één lid is in loondienst van Borealis en gedetacheerd
bij Rosier.

Borealis factureert zijn prestaties aan de Vennootschap overeenkomstig een
contract voor het verstrekken van diensten, dat op 11 februari 2015 door de Raad
van bestuur werd goedgekeurd, na positief advies van het Benoemings- en bezoldigingscomité en het Comité van de Onafhankelijke Bestuurders.

Vergoeding

Aantal
personen

Vergoeding

2020

UITVOERENDE BESTUURDER - CEO
236

Contract voor het verstrekken van diensten - Borealis

1

222

1

LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ
4

Loondienst van de Groep Rosier:

5
558

10

35

- Andere voordelen

101

104

Contract voor het verstrekken van diensten - Borealis

235

- Variabel deel

1

Moustier, 12 mei 2022,

235

1

VERKORTE
JAARREKENING

520

- Vast deel
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2021

IN DUIZENDEN EUR

Aantal
personen
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De bezoldiging van de leden van het Directiecomité die in loondienst zijn van de
Groep Rosier wordt vastgesteld door de CEO van de Groep na advies van het
Benoemings- en bezoldigingscomité, en bestaat uit een vast en een variabel
deel. Het variabele deel is gekoppeld aan de realisatie van collectieve (financiële
resultaten van de Groep, veiligheid) en individuele jaardoelstellingen. Voor de twee
leden die in loondienst zijn van Rosier S.A., wordt het variabele deel voor de helft
uitbetaald in het volgende jaar en voor de helft overgemaakt naar een specifiek
verzekeringscontract.

ROSIER
INLEIDING

6.2. Vergoeding van de uitvoerende bestuurder

De Raad van bestuur
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN per 31 december 2021

Bedrijfsopbrengsten

234.993

203.773

Omzet

233.800

202.556

1.193

1.218

Bedrijfskosten

-271.742

-224.946

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

-181.952

-152.598

Diensten en diverse goederen

-39.972

-31.471

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-17.431

-17.828

Afschrijvingen en waardeverminderingen

-27.625

-22.289

-4.211

-

-551

-760

-36.749

-21.173

378

25

-1.180

-1.256

Resultaat vóór belastingen

-37.551

-22.404

Belastingen op het resultaat

621

-3.190

-36.930

-25.594

Niet-gerealiseerd resultaat van het boekjaar - die niet ingesloten in het resultaat van het boekjaar zullen worden

362

-131

Actuariële winst / (verlies) op pensioenstelsels met bepaalde prestaties

482

-175

-120

44

-36.568

-25.725

-36.930

-25.594

-36.568

-25.725

-144,82

-100,37

Andere bedrijfsopbrengsten

Voorzieningen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Belastingen op niet-gerealiseerde resultaat

GEREALISEERDE EN NIET GEREALISEERDE RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR

GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

2020

BEHEERVERSLAG

2021
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IN DUIZENDEN EUR

Resultaat van het boekjaar toe te rekenen aan :
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan :
Aandeelhouders

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR PER AANDEEL
Gewone en verwaterde resultaat per aandeel (in Eur)
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GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2021

363

Materiële vaste activa

5.510

22.064

Gebruiksrecht van bedrijfsmiddelen

1.071

1.036

Uitgestelde belastingvorderingen

1.175

670

1

1

7.882

24.135

54.275

38.841

300

300

Handelsvorderingen

32.837

28.045

Overige vorderingen

1.659

1.150

89

235

Totaal vlottende activa

89.160

68.572

TOTAAL ACTIVA

97.042

92.707

2.748

2.748

Reserves en overgedragen resultaten

-33.845

2.723

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

-31.097

5.471

1.497

2.073

ACTIVA

Andere niet-vlottende activa
Totaal vaste activa
Voorraden
Lopende belastingvorderingen

EIGEN
VERMOGEN

Geldmiddelen en kasequivalenten

Kapitaal en uitgiftepremies

Personeel voordelen

50.000
560

2.093

52.633

Rentedragende leningen en ontleningen

60.663

9.268

Handelsschulden

50.465

20.656

Huurobligaties

460

519

Voorzieningen

8.405

-

Overige schulden

2.940

3.694

Passiva voor contracten

3.113

466

Totaal vlottende passiva

126.046

34.603

TOTAAL PASSIVA

128.139

87.236

97.042

92.707

Huurobligaties

PASSIVA

Totaal niet-vlottende passiva

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

VERKORTE
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596

Rentedragende leningen en ontleningen
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125

Immateriële activa

BEHEERVERSLAG

2020

ROSIER
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2021

IN DUIZENDEN EUR

Het bedrag van de rentedragende leningen in de vlottende passiva omvat het bedrag van de op 31 december verschuldigde rente. Het bedrag voor 2020 is eveneens aangepast.
ROSIER JAARVERSLAG
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN VAN EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

OP 31 DECEMBER 2019

2.550

Uitgiftepremies
198

TOTAAL

11.356

17.091

31.195

-25.594

-25.594

-131

-131

-

-

-8.633

5.471

-36.930

-36.930

362

362

-

-

-45.201

-31.097

Resultaat van het boekjaar
Niet-gerealiseerd resultaat, na belasting
Transacties met Aandeelhouders - Dividenden

OP 31 DECEMBER 2020

2.550

198

11.356

Resultaat van het boekjaar
Niet-gerealiseerd resultaat, na belasting
Transacties met Aandeelhouders - Dividenden

OP 31 DECEMBER 2021

2.550

198

11.356

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 S.A., route de Grandmetz 11a, B-7911 Moustier - Tel. +32 69 87 15 30.
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Overgedragen winst
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Reserves
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT per 31 december 2021

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
Waardeverminderingen op materiële vaste activa

-36.930
25.070

-25.594
22.104

112

35

562

177

1.993

-

Winst (verlies) op de afboeking van materiële vaste activa

-

27

Ontvangen rente

-

-

-621

3.190

Waardeverminderingen op voorraden
Waardeverminderingen op handelsvorderingen

Belastingen op het resultaat
Betaalde rente
Toename / (afname) in personeel voordeel

TOTALE WIJZIGING IN DE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

894

-95
-15.996
-6.785
-508
29.803
8.405
1.894
-1.085
-

-447
5.142
17.695
1.311
-12.975
-335
-839
-

6.960

10.386

-11
-7.827
-

-13
-5.218
-

-7.838

-5.231

1.395
-663

-4.256
-728

732

-4.984

-146

171

235

65

89

235

(1) De toename en afname kortlopende leningen weerspiegelen het resultaat van de dagelijkse fluctuaties in kredietlijnen. (2) Leasebetalingen omvatten ook het bedrag van de rente die
op deze obligaties is betaald.
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Samenvatting 2021

VERKORTE
JAARREKENING

Afname / (toename) in overige langlopende schuldvorderingen
Afname / (toename) in voorraden
Afname / (toename) in handelsvorderingen
Afname / (toename) in overige schuldvorderingen
Toename / (afname) in handelsschulden
Toename / (afname) in voorzieningen
Toename / (afname) in overige schulden
Betaalde rente
Betaalde belastingen op het resultaat
Kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten
Ontvangen rente
Betalingen om immateriële vaste activa te verwerven
Betalingen om materiële vaste activa te verwerven
Ontvangsten uit de overdracht van materiële vaste activa
Kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten
Betaalde dividenden
Toename en afname kortlopende leningen (1)
Betaling van huurverplichtingen (2)
Kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten

1.141
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BEHOEFTE AAN
VLOTTEND BEDRIJFSKAPITAAL:

2020
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AANPASSINGEN

Afschrijvingen

2021

ROSIER
INLEIDING

IN DUIZENDEN EUR

< 29 >
33

ROSIER
INLEIDING
GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

per 31 december 2021

BEHEERVERSLAG

VERKORTE
JAARREKENING
VAN
ROSIER S.A.

VERKORTE
JAARREKENING

ROSIER JAARVERSLAG

Samenvatting 2021

< 30 >
33

De Raad van Bestuur heeft de continuïteit van Rosier geëvalueerd rekening houdend met (i) het voorstel op de Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op 16 Juni 2022
betreffende de goedkeuring van Kapitaalverhoging door inbreng van een bedrag van EUR 55 miljoen (de “Kapitaalverhoging”) goed te keuren en (ii) het vastleggen van een Nieuwe
Financieringslijn van EUR 15 miljoen (zoals hierna beschreven).

Deze prognose houdt rekening met de evolutie van het macro-economische context ten gevolge van gebeurtenissen na de afsluiting van de jaarrekening.
Bovendien zal het voorstel tot kapitaalverhoging de solvabiliteit van de onderneming versterken en Rosier S.A. helpen om alternatieve financieringsbronnen te vinden. De Raad van
Bestuur zal alles in het werk stellen om vóór juli 2023 alternatieve financieringsbronnen te vinden.
De nieuwe financieringslijn van 15 miljoen EUR, die afhankelijk is van de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 juni 2022 van een kapitaalverhoging van 55
miljoen EUR (door inbreng in natura van een vordering van de aandeelhouder), zou slechts de financiële behoeften van de Groep moeten dekken tot juli 2023, en op voorwaarde dat de
veronderstellingen in verband met de cashflowvooruitzichten 2022-2026 herzien door de Raad van Bestuur op 28 April 2022 worden gerealiseerd.

BEHEERVERSLAG

De Nieuwe Financieringslijn, onder voorbehoud van goedkeuring van de Kapitaalverhoging door de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 juni 2022, dekt de kapitaal behoefte van
Rosier S.A. tot juli 2023 op basis van de cashflowvooruitzichten 2022-2026 die door het management werden verstrekt en op 28 april 2022 door de Raad van Bestuur werden herzien
en goedgekeurd.
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Aangezien de balans voor het lopende jaar en voor de twee voorgaande jaren een verlies vertoont (ref. Art. 3:6-6°), moest de veronderstelling van continuïteit worden geanalyseerd. De
statutaire jaarrekening geeft de financiële situatie op 31 december 2021 weer, met een verlies over de periode van EUR 48.995 duizend en een negatief eigen vermogen van EUR 32.909
duizend. Deze werden opgesteld volgens de veronderstelling van de continuïteit.

Deze elementen vormen een onzekerheid die twijfel kan doen rijzen over het vermogen van de Groep om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Nochtans verwachten de bestuurders
echter redelijkerwijs dat Rosier S.A. over adequate middelen beschikt om in de nabije toekomst en ten minste tot juli 2023 operationeel te blijven.
De commissaris heeft een verklaring zonder voorbehoud gegeven over de statutaire jaarrekening.
Overeenkomstig het Wetboek van de Vennootschappen en Verenigingen worden het beheerverslag en de jaarrekening van Rosier S.A. 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 S.A., Route de Grandmetz 11a, B-7911 Moustier – tel. +32 69 87 15 30.
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Om deze reden blijft de onderneming het principe van continuïteit hanteren voor het opstellen van financiële informatie
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58.283

Voorraden

22.180

17.451

Handelsvorderingen en overige

18.575

14.078

66

140

56.083

89.952

* Kapitaal

2.550

2.550

* Reserves

13.494

34.749

* Subsidies

41

53

-48.995

-21.255

-32.909

16.098

300

313

-

50.000

Financiële schulden

60.260

8.863

Handelsschulden en overige

28.432

14.679

TOTAAL DER PASSIVA

56.083

89.952

IN DUIZENDEN EUR

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

116.648

102.582

waarvan : Omzet

113.492

102.578

-119.319

-102.009

-2.670

573

Financieel resultaat

-46.321

-21.823

Resultaat vóór belastingen

-48.991

-21.250

-4

-5

-48.995

-21.255

ACTIVA

15.262

Liquide middelen

PASSIVA

TOTAAL DER ACTIVA

* Resultaat van het boekjaar
Eigen vermogen
Voorzieningen
Financiële schulden op lange termijn

Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

Belastingen op het resultaat

NETTORESULTAAT NA BELASTINGEN
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Netto vaste activa
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www.rosier.eu
info@rosier.eu

France

Nederland

ROSIER S.A.

ROSIER FRANCE S.A.S.U.

ROSIER NEDERLAND B.V.

Route de Grandmetz 11a
BE-7911 Moustier
Belgium
+32 69 87 15 30

ZAC – Rue des Genévriers 142
F - 62 000 ARRAS
France
+32 69 87 15 30

Postbus 70
Westkade 38a
NL - 4550 AB
NL - 4551 B.V.
SAS VAN GENT
SAS VAN GENT
+ 31 115 45 60 00

