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Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen)

1. Samenvatting
2Valorise NV heeft twee op 18 september 2018 gedateerde transparantiekennisgevingen ontvangen,
waaruit blijkt dat de heer Philiep Van Eeckhout, Gimarco NV en LRM NV hun aandelen op 12
september 2018 hebben overgedragen aan Think2Act Energy & Materials NV, een
holdingvennootschap onder exclusieve controle van de heer Philiep Van Eeckhout krachtens een
aandeelhoudersovereenkomst. Ingevolge deze overdracht bezit Think2Act Materials & Energy NV
thans 94,14 % van de stemrechten van de vennootschap, en heeft zij aldus de deelnemingsdrempel
van 90 % overschreden.

2. Inhoud van de kennisgeving
De eerste op 18 september 2018 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

•

Reden van de kennisgeving:
- verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
- onderschrijding van de laagste drempel

•

Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon

•

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en): LRM NV en Vlaams Gewest

•

Transactiedatum: 12 september 2018

•

Overschreden drempel: 3 %

•

Noemer: 7.593.794

•

Details van de kennisgeving:
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A) Stemrechten

Vorige
kennisgeving
# stemrechten

Houders van
stemrechten

•

Na de transactie

# stemrechten

% stemrechten

Verbonden
aan
effecten

Los van
de
effecten

Verbonden
aan
effecten

Los van
de
effecten

Vlaams Gewest

0

0

0

0,00%

0,00%

LRM NV

1.033.000

0

0

0,00%

0,00%

Subtotaal

1.033.000

0

0

0,00%

0,00%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de onderneming daadwerkelijk wordt
gehouden: LRM NV wordt als autonome investeringsmaatschappij gecontroleerd door het Vlaams
Gewest.

De tweede op 18 september 2018 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

•

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten

•

Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon

•

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en): Gimarco NV, Think2Act Energy & Materials NV en Philiep
Van Eeckhout

•

Transactiedatum: 12 september 2018

•

Overschreden drempel: 90 %

•

Noemer: 7.593.794

•

Details van de kennisgeving:
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A) Stemrechten

Vorige
kennisgeving
# stemrechten

Houders van
stemrechten

Na de transactie

# stemrechten

% stemrechten

Verbonden
aan
effecten

Los van
de
effecten

Verbonden
aan
effecten

Los van
de
effecten

Philiep Van
Eeckhout

56.000

0

0

0,00%

0,00%

Gimarco NV

6.060.000

0

0

0,00%

0,00%

Think2Act Energy
& Materials NV

0

7.149.000

0

94,14%

0,00%

Subtotaal

6.116.000

7.149.000

0

94,14%

0,00%

•

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de onderneming daadwerkelijk wordt
gehouden: Think2Act Energy & Materials NV is een holdingvennootschap, die wordt gecontroleerd
op exclusieve basis door de heer Philiep Van Eeckhout krachtens een
aandeelhoudersovereenkomst, enerzijds in persoonlijke naam (9,12 % van de aandelen) en
anderzijds via de exclusief door hem gecontroleerde vennootschap Gimarco NV (10,07 % van de
aandelen).

•

Bijkomende informatie: Deze kennisgeving kadert in een transactie waarvan het publiek in kennis
werd gesteld via een persbericht d.d. 12/09/2018 overeenkomstig artikel 8, §1 van het koninklijk
besluit van 27 april 2007.
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3. Varia
Dit persbericht is beschikbaar gesteld op de website van 2Valorise NV in het Nederlands via deze link:
www.2valorise.be

Over 2Valorise
2Valorise is een beursgenoteerde, Belgische holding die inzet op de valorisatie en herbestemming
van specifieke hernieuwbare rest- en afvalstromen. Vanuit een circulaire gedachte wenst 2Valorise
deze hernieuwbare afvalstromen te valoriseren in nobele, waardevolle producten, zijnde warmte en
elektriciteit, en nevenstromen voor de bouw- en constructie-industrie.
Op vandaag heeft 2Valorise, via haar 100% dochtervennootschappen 2Valorise Amel en 2Valorise
Ham twee valorisatie sites in exploitatie sinds respectievelijk 2007 en 2012. Jaarlijks wordt op deze
sites ca. 240.000 ton houtachtige afvalbiomassa door verbranding omgezet in elektriciteit, warmte
en nevenproducten (bodem- en vliegassen).
Verder is er een derde 100% dochtervennootschap, 2Valorise Materials, die instaat voor de inkoop
van de hernieuwbare rest- en afvalstromen.
In 2018 werd 2Valorise Services opgericht als vierde 100% dochtervennootschap. Deze entiteit zal
instaan voor de industriële maintenance en engineering activiteiten binnen de groep.
2Valorise wordt genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool VALOR.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Filip Lesaffer, Uitvoerend Voorzitter
Tel: 32 496 57 90 15
www.2valorise.be
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