
 
 

Rosier S.A. Route de Grandmetz 11a, 7911 Moustier, België I +32 (0) 69 87 15 30 | info@rosier.eu | www.rosier.eu 
 

Sensitivity: Confidential 

12 maart 2022 

 
Gereglementeerde informatie - Voorkennis 

 
ROSIER SA 

 
Persbericht1  
 
Rosier informeert over de impact van de Oekraïne-oorlog op zijn 
activiteiten en geeft een update over de aanstaande buitengewone 
algemene vergadering van 14 maart 2022 
 
De activiteiten van Rosier worden steeds meer beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. De crisis in Oekraïne 
heeft onze activiteiten getroffen als volgt: 
 

· De oorlog in Oekraïne leidt tot een aanzienlijke stijging in de prijzen van de grondstoffen (zoals 
nitraten, fosfaten en kalium) en van de energiekosten. Dit heeft een negatieve weerslag op de 
productie- en logistieke kosten van Rosier. Sectorverslagen verwachten aanzienlijke stijgingen van 
de grondstoffenprijzen voor ten minste het tweede kwartaal van het boekjaar en daarna. De huidige 
ontwikkeling van de prijzen van grondstoffen en van de prijzen van meststoffen heeft de activiteiten 
op de markt in aanzienlijke mate afgeremd. 

· Als gevolg van de oorlog zijn cruciale grondstoffen die nodig zijn voor de activiteiten van Rosier (zoals 
potas) niet beschikbaar. Relevante handelsbetrekkingen met Russische en Wit-Russische 
leveranciers worden momenteel opgeschort vanwege de opgelegde sancties. De bevoorradingen uit 
Rusland en Wit-Rusland vertegenwoordigden voor Rosier ongeveer 18% van de totale verbruikte 
bevoorradingshoeveelheden in het boekjaar 2021. 

· Het orderboek van Rosier is sterk geslonken. Leveringen van producten aan belangrijke Oekraïense 
klanten kunnen niet worden voltooid en worden geblokkeerd. 

· Rosier loopt ook het risico dat de activiteiten in Oekraïne in de komende maanden beperkt zullen 
zijn. De klanten in Oekraïne vertegenwoordigden ongeveer 10% van de omzet van Rosier in het 
boekjaar 2021. 

 
De financiële gevolgen van deze recente ontwikkelingen en wat zij betekenen voor de financiering van de 
activiteiten van Rosier op korte termijn, worden momenteel geëvalueerd. Rosier onderzoekt verschillende 
maatregelen om de huidige situatie aan te pakken, zoals het bekomen van een overbruggingskrediet om de 
korte termijn liquiditeitsbehoeften van Rosier te dekken, alternatieven te vinden voor Oekraïense en 
Russische klanten, en de operationele kosten te verlagen. Deze maatregelen zouden bovenop het 
reddingspakket komen dat in het persbericht van 9 februari 2022 was aangekondigd. Verdere communicatie 
hierover zal volgen. 
 
 
                                                           
1 Ook beschikbaar op de website www.rosier.eu onder de rubriek "Financiële informatie". 
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Rosier heeft zijn commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BV, op de hoogte gebracht van de huidige financiële 
situatie. PwC Bedrijfsrevisoren BV heeft, in overeenstemming met artikel 3:69 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen (WVV), een brief gestuurd waarin het ernstige en bevestigende feiten 
vaststelt die de continuïteit van Rosier in gevaar zouden kunnen brengen. Overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 3:69 WVV heeft de commissaris Rosier verzocht om zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één 
maand na de datum van de brief, een gedetailleerd en gemotiveerd antwoord te formuleren waarin Rosier 
uiteenzet welke maatregelen zullen worden genomen om de continuïteit van Rosier te vrijwaren voor een 
periode van minstens 12 maanden. 
 
Er wordt ook verwezen naar de oproeping voor de aanstaande buitengewone algemene vergadering van 14 
maart 2022, zoals bekendgemaakt op de website van Rosier (https://www.rosier.eu/nl/financiele-
informatie/aandeel-en-aandeelhouders/algemene-vergadering/). Gelet op het bovenstaande en in 
afwachting van het lopende onderzoek naar mogelijke aanvullende maatregelen voor Rosier, zal de Raad van 
Bestuur de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering van 14 maart 2022 voorstellen om 
de beraadslaging en besluitvorming over de agendapunten (3) tot (9) met betrekking tot de kapitaalverhoging 
(die werd voorgesteld als onderdeel van het oorspronkelijk reddingspakket) uit te stellen tot een volgende 
buitengewone algemene vergadering die te gelegener tijd zal worden gehouden. Rosier zal een nieuwe 
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om over deze agendapunten of enig gewijzigd voorstel 
in dit verband te beraadslagen en te besluiten. 
 
Ten slotte heeft Rosier de FSMA gevraagd om de verhandeling van Rosier-aandelen op Euronext Brussel 
minstens tot na de buitengewone algemene vergadering van 14 maart 2022 op te schorten. 
 
 
 

 
 

Namens de Raad van Bestuur. 
 
 

Willy Raymaekers 
Voorzitter en CEO van Rosier Group 

 
 
 

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen 
 
Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen beschouwd worden als 'toekomstgericht'. Dergelijke 
toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en kunnen bijgevolg 
verschillende risico's en onzekerheden met zich meebrengen en daardoor worden beïnvloed. Rosier kan 
daarom geen garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden 
en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen of te herzien, 
hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. 
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