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Bij beslissing van 21 oktober 2014 heeft de FSMA beschouwd dat het huidige
Informatiedocument en de hierin door verwijzing opgenomen documenten (zie punt 10) de
informatie bevat die gelijkwaardig is aan de informatie die in een prospectus moet worden
opgenomen, in de zin van artikel 18, § 2, d), van de wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.
Deze beslissing houdt geen beoordeling in door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) van de opportuniteit en de gegrondheid van de aanvraag van toelating tot de
verhandeling van de 7.093.000 Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext
Brussels, noch van de toestand van de emittent.
Dit Informatiedocument is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van 4Energy Invest NV te
3945 Ham, De Snep 3324 en op de website www.4energyinvest.com. Het Informatiedocument
kan ook aangevraagd worden per e-mail via het e-mail adres filip.lesaffer@4energyinvest.com of
dirk.slegers@4energyinvest.com of telefonisch via het nummer 013 35 07 84 Het
Informatiedocument bestaat enkel in het Nederlands.
Waarschuwing
Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit Informatiedocument houdt risico’s in. Als
belegger loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.
Iedere beslissing om aandelen 4Energy Invest te kopen, is uw persoonlijke beslissing en moet
gebaseerd zijn op de studie van het volledige informatiedocument, dat een beschrijving van de
Vennootschap en de risicofactoren bevat. Besteed daarbij bijzondere aandacht aan de
risicofactoren (zie Introductie Risicofactoren pagina 25 tot en met 38).
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SAMENVATTING
Dit hoofdstuk moet alleen worden gelezen als een samenvatting van het Informatiedocument. De
samenvatting bevat geselecteerde informatie over de Vennootschap. De samenvatting moet
samen worden gelezen met en wordt volledig bepaald door de gedetailleerde informatie
opgenomen in het Informatiedocument. De samenvatting moet in het bijzonder samen worden
gelezen met de informatie die wordt verstrekt in het deel ‘Risicofactoren’.
Een beslissing om te beleggen in aandelen van 4Energy Invest moet gebaseerd zijn op het
Informatiedocument in zijn geheel. Indien er door een belegger een vordering wordt ingesteld bij
een rechtbank over de informatie in het Informatiedocument is het mogelijk dat deze belegger
krachtens de toepasselijke wetgeving de kosten dient te betalen voor de vertaling van het
Informatiedocument alvorens de gerechtelijke procedure wordt gestart. Niemand kan volgens het
burgerlijk recht aansprakelijk worden gesteld louter op basis van de samenvatting of de
vertaling ervan, tenzij de inhoud misleidend of inconsistent is wanneer ze met andere delen van
dit Informatiedocument gelezen wordt.

RISICOFACTOREN
Een belegging in aandelen houdt bepaalde risico’s in die verband houden met de activiteiten van
de Vennootschap zoals beschreven in het deel ‘Risicofactoren’ hierna. Alvorens in aandelen van
de Vennootschap te beleggen, dienen geïnteresseerde beleggers naast de andere informatie die in
dit Informatiedocument wordt verstrekt, eveneens alle factoren en risico’s te overwegen die
gepaard gaan met een belegging in de aandelen van de Vennootschap, inclusief maar niet beperkt
tot de volgende risico’s die hieronder worden samengevat maar die volledig moeten worden
gelezen en in aanmerking worden genomen zoals ze zijn opgenomen onder ‘Risicofactoren’ in
dit Informatiedocument.

Risico’s verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap
•

Risico’s verbonden aan schommelingen in marktprijzen van elektriciteit en
Groenestroomcertificaten
De toekomstige winstgevendheid en potentiële groei van 4Energy Invest wordt in grote mate
bepaald door de prijzen die 4Energy Invest ontvangt voor de geproduceerde warmte en
bijhorende Groenestroomcertificaten (76% van de omzet gedurende de eerste 6 maanden van
2014) en elektriciteit (23 % van de omzet tijdens diezelfde periode).

•

Risico’s die verband houden met de verwerving en beschikbaarheid van biomassa
De toekomstige winstgevendheid en potentiële groei van 4Energy Invest zal afhankelijk zijn
van zijn vermogen om voldoende en geschikte biomassa te verwerven voor huidige en
toekomstige projecten, en dat aan aanvaardbare prijzen.
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•

Risico’s verbonden aan het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en
overheidsgoedkeuringen
4Energy Invest zal verplicht zijn om talrijke vergunningen (vnl. exploitatievergunning en
milieuvergunning) en overheidsgoedkeuringen te verkrijgen en te behouden voor de
ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van zijn biomassacentrales. In het normale verloop
van de bedrijfsvoering, als de Vennootschap er niet in slaagt om de vergunningen en
overheidsgoedkeuringen te verkrijgen, te vernieuwen of te behouden die vereist zijn om zijn
biomassacentrales te ontwikkelen en te exploiteren, of om te voldoen aan nieuwe
voorwaarden van dergelijke normen, wetten, reglementeringen, vergunningen en
overheidsgoedkeuringen, of als de Vennootschap enige lopende of toekomstige
aanvraagprocedures niet met succes doorloopt, dan zou de onderneming aanzienlijke kosten
of verplichtingen, boetes of andere sancties kunnen oplopen, waaronder de beperking,
opschorting of beëindiging van één of meer projecten, wat een belangrijk nadelig effect zou
kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of bedrijfsresultaten van de
Vennootschap.

•

Risico’s verbonden aan de milieu- en veiligheidsreglementering van 4Energy Invest
De activiteiten van 4Energy Invest vallen onder een reeks regels en reglementeringen voor de
energie en afvalsector, die steeds complexer worden en continu onderhevig zijn aan
veranderingen. Deze regels en reglementeringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wetten
en reglementeringen op het vlak van milieu en veiligheid, en de bouw en de exploitatie van
biomassa. Als 4Energy Invest of zijn biomassacentrales er niet in slagen om dergelijke regels
na te leven, kunnen zij mogelijk worden geconfronteerd met de herroeping of de beperking
van hun exploitatievergunningen of van de toelating tot aansluiting op het lokale transmissieen distributienetwerk of kunnen er aanzienlijke boetes en/of schadevergoedingen worden
opgelegd indien dergelijke regels en reglementeringen (zelfs onopzettelijk) niet worden
nageleefd.

•

Risico’s verbonden aan de specifieke financieringsstructuur van eventueel nieuwe
projecten
De eventuele groei van 4Energy Invest zal mede afhankelijk zijn van de geslaagde
implementering van nieuwe projecten, die elk van hen kapitaal en schulden vereisen om
aanvaardbare rendementen voor de beleggers te verwezenlijken. Echter het al dan niet
realiseren van nieuwe projecten is niet bepalend voor de continuïteit van de bestaande
projecten. De continuïteit van de bestaande projecten wordt bepaald door de kostprijzen van
de input (voornamelijk de kostprijs van de biomassa, maar ook de personeelskosten, de
kosten voor de afvoer van de assen en de onderhoudskosten) en de prijzen van de output
(zijnde de prijzen van elektriciteit en de prijzen van de Groenestroomcertificaten). Een lange
vertraging in of het onvermogen tot financiering van nieuwe projecten kan een nadelig effect
hebben op de groei van de bedrijfsactiviteiten en/of de bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.
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•

Risico’s verbonden aan de huidige intra-groep financieringsstructuur
Naar aanleiding van de kapitaalverhoging op 24 april 2014 is 4Energy Invest NV in totaal
voor EUR 56,4 miljoen eigenaar geworden van de financiële lange termijn schulden ten
opzichte van haar dochters Renogen SA en 4HamCogen NV. Op basis van de huidige cash
flows die Renogen SA en resp. 4HamCogen NV genereren, kunnen deze schulden en de
interestlasten niet terugbetaald worden. 4Energy Invest NV heeft een standstill verleend aan
haar dochtervennootschappen met betrekking tot deze EUR 56,4 miljoen lange termijn
financiële schulden. Deze standstill is van onbepaalde duur en onderhevig aan bepaalde
voorwaarden. Deze standstill ligt in het verlengde van de verschillende standstills die
Renogen SA en 4HamCogen NV in het verleden hebben verkregen van KBC, ING en LRM.
Ondertussen wordt de mogelijkheid onderzocht om de balansstructuur en het kapitaal van
Renogen SA en 4HamCogen NV structureel te versterken via een interne herstructurering
van deze financiële schulden. Aangezien een onmiddellijke cash impact het voortbestaan van
de groep in het gedrang zou kunnen brengen, en gelet ook op het belang van een verdere
interne schuldherschikking voor het voortbestaan van de groep, zal er naar gestreefd worden
voorafgaandelijk meer zekerheid te krijgen over de mogelijke fiscale gevolgen van een
eventuele interne schuldherschikking.

•

Risico’s verbonden aan de bouw van biomassacentrales
De bouw van biomassacentrales houdt bepaalde moeilijkheden in, zowel vanuit een
technisch standpunt als op het vlak van de timing van de verschillende bouwfasen. Eens
gebouwd is de technische levensduur afhankelijk van verschillende parameters waaronder
bijv. de kwaliteit van de gebruikte biomassa, de kwaliteit van de bouw van de installatie door
de EPC-contractor, het onderhoud door eigen personeel en externe leveranciers, etc.
De economische levensduur en de restwaarde van de installaties daarentegen worden in
belangrijke mate bepaald door de evoluties van de markten en het regelgevend kader (cf.
risico’s verbonden aan schommelingen in marktprijzen van elektriciteit, warmte,
Groenestroomcertificaten en verwante producten).

•

Risico’s verbonden aan het gebrek aan diversificatie
4Energy Invest heeft alleen warmtekrachtkoppelingscentrales in werking op basis van het
verbranden van biomassa in Wallonië en Vlaanderen. Dit huidige gebrek aan sectorale en
geografische diversificatie verhoogt de risico’s in verband met de politieke, economische en
regelgevende omstandigheden, wat een belangrijk nadelig effect zouden kunnen hebben op
de bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.

•

Risico’s verbonden aan concurrentie
4Energy Invest moet het hoofd bieden aan concurrentie die in de toekomst nog heviger kan
worden. In de sector van de hernieuwbare energie, en in de sector van de biomassa in het
bijzonder, richt de concurrentie zich in de eerste plaats op toegang tot beschikbare sites en de
beschikbaarheid van biomassa, biomassatechnologie en -apparatuur. Hoewel 4Energy Invest
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inspanningen levert om zijn concurrentiepositie te handhaven en te versterken, kan er geen
zekerheid worden verstrekt dat de onderneming hierin zal slagen in het licht van de huidige
of toekomstige concurrentie. Een hogere concurrentie in de biomassasector kan een
belangrijk nadelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of
bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.
•

Risico’s verbonden aan de afhankelijkheid van derden, leveranciers en klanten voor de
verdere ontwikkeling van 4Energy Invest
4Energy Invest is voor de groei van zijn activiteiten afhankelijk van de huidige en
toekomstige relaties met zijn klanten en leveranciers, soms op exclusieve basis, en zal voor
zijn toekomstige ontwikkeling afhankelijk blijven van derden.

•

Risico’s verbonden aan technologische processen
De omgeving van de hernieuwbare energie wordt gekenmerkt door technologische
complexiteit. De sector wordt sterk beïnvloed door de introductie van nieuwe technologieën.
Het succes van 4Energy Invest is afhankelijk van zijn vermogen om biomassacentrales met
verbeterde werkingsmogelijkheden te introduceren en te implementeren.

•

Risico in verband met het aanwerven en behouden van bekwaam personeel en
management
Het succes van de 4Energy Invest zal in grote mate afhankelijk zijn van zijn vermogen om
bekwaam personeel te behouden en eventueel bijkomend aan te trekken, met een grondige
kennis van en ervaring met de markt van de hernieuwbare energie.

•

Risico in verband met toekomstige overnames
4Energy Invest kan zijn ontwikkeling in de toekomst voortzetten via overnames of
investeringen in de biomassasector of in andere nieuwe activiteiten op het vlak van
hernieuwbare energie. Dergelijke overnames of investeringen houden wellicht een aantal
risico’s in die gepaard gaan met de integratie van activiteiten en personeel, de moeilijkheid
om, in voorkomend geval, de verwachte synergieën te verwezenlijken, het ontstaan van
onverwachte kosten of verplichtingen en de reglementering die op dergelijke transacties of
activiteiten van toepassing is.

•

Risico’s verbonden aan de beschikbaarheid en identificatie van sites, klanten en
leveranciers
4Energy Invest kan niet garanderen dat het in de toekomst in staat zal zijn om voldoende
sites te identificeren die aantrekkelijk zijn om extra biomassacentrales te installeren. Indien
4Energy Invest niet in staat is dergelijke sites te identificeren of om prioritaire toegang te
verkrijgen tot dergelijke sites, zou dit aanzienlijke negatieve implicaties hebben voor de
ontwikkeling van toekomstige activiteiten, de financiële positie en/of de bedrijfsresultaten
van 4Energy Invest.
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•

Risico’s verbonden aan de betrouwbaarheid van biomassacentrales
Het economische model van een biomassacentrale is gebaseerd op een financieringsplan over
een relatief lange termijn (zijnde 10 tot 15 jaar). Het evenwicht van dat model hangt af van
de betrouwbaarheid van de biomassacentrales. Hoewel 4Energy Invest inspanningen doet om
contractuele dekking te verstrekken van de risico’s die mogelijk een invloed hebben op deze
betrouwbaarheid, kan 4Energy Invest geen garantie bieden voor de betrouwbaarheid van
installaties, de ontwikkeling van operationele en onderhoudskosten, tijdelijke niet-geplande
storingen in de biomassacentrale of gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de
winstgevendheid van biomassacentrales over een relatief lange termijn.

•

Risico’s verbonden aan verzekeringen
De bedrijfsactiviteiten van 4Energy Invest zijn blootgesteld aan de risico’s die inherent zijn
aan de bouw en de exploitatie van biomassacentrales, zoals vertragingen, defecten,
fabricagefouten en natuurrampen. 4Energy Invest is eveneens blootgesteld aan milieurisico’s.
4Energy Invest kan niet garanderen dat zijn verzekeringspolissen voldoende (zullen) zijn om
mogelijke verliezen te dekken die het gevolg zijn van een aanzienlijke storing in zijn
energiecentrales, voor de reparatie en vervanging van beschadigde sites of de gevolgen van
een rechtszaak die door een derde wordt aangespannen.
De verzekeringspolissen van 4Energy Invest worden jaarlijks herzien door zijn verzekeraars.
Op 23 september 2014 werd 4Energy Invest op de hoogte gebracht dat de huidige
verzekeraar zijn polis voor brand, materiële schade, machinebreuk en gemiste inkomsten
wegens brand en machinebreuk per einde van het jaar opzegt. 4Energy Invest heeft opdracht
gegeven aan een nieuwe makelaar om een nieuwe polis af te sluiten met ingang van 1 januari
2015.
Verder is het mogelijk dat indien het niveau van de premies stijgt, 4Energy Invest niet in
staat is zijn verzekeringsdekking te handhaven op een vergelijkbaar niveau als de huidige
geldende dekking, of slechts in staat is een dergelijke dekking te handhaven tegen aanzienlijk
hogere kosten wat een belangrijk nadelig effect kan hebben op zijn bedrijfsactiviteiten,
financiële positie en/of bedrijfsresultaten.

•

Risico’s verbonden aan de aansluiting op stroomtransmissie- en distributienetwerken
De installatie van een biomassacentrale vereist een aansluiting op het stroomnet om
elektriciteit te kunnen verkopen en te kunnen leveren. Transmissie- en distributie-netwerken
kunnen problemen ervaren zoals overbelasting, storingen, gevallen van overmacht of
technische incidenten en het is mogelijk dat de operatoren van deze netwerken hun
contractuele transmissie- en distributieverplichtingen niet naleven of de betrokken contracten
beëindigen. Dergelijke gebeurtenissen zouden een belangrijk nadelig effect kunnen hebben
op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.
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Risico’s verbonden aan de aandelen van de Vennootschap
•

Geen liquide openbare markt:
De Vennootschap heeft een free float 444.743 aandelen zijnde 5,9% van het totaal aantal
aandelen. Een actieve openbare markt voor de aandelen van 4Energy Invest wordt
vooropgesteld, maar kan niet gegarandeerd worden.

•

De marktprijs van de aandelen kan negatief beïnvloed worden door de verkoop van grote
aantallen aandelen op de openbare markten. Er bestaat geen lock up verbintenis ten aanzien
van de nieuw gecreëerde aandelen.
Er is geen enkele verbintenis van de kant van één van de bestaande aandeelhouders om
aandeelhouder te blijven of om een minimumbelang in de Vennootschap te behouden.

•

Toekomstige verwatering:
De Vennootschap kan beslissen om het kapitaal in de toekomst te verhogen via publieke of
private plaatsingen, met of zonder preferentiële inschrijvingsrechten, van het eigen vermogen
of van eigen vermogensinstrumenten. Bovendien bepalen het Belgisch recht en de statuten
van de Vennootschap dat preferentiële inschrijvingsrechten worden toegekend aan bestaande
aandeelhouders tenzij dergelijke rechten buiten toepassing worden gelaten bij beslissing van
de algemene vergadering van 4Energy Invest of, indien daartoe gemachtigd bij besluit van
deze vergadering, de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”). Op de
buitengewone algemene vergadering van 6 januari 2014 werd er een machtiging gegeven aan
de Raad van Bestuur van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap in één of
meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van het maatschappelijk kapitaal op
het ogenblik van de goedkeuring van dit besluit (met name € 13.855.484). Deze machtiging
werd toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 4 februari 2014. Tot op heden
werd er geen gebruik gemaakt van deze machtiging. Indien de Vennootschap het bedrag van
het kapitaal aanzienlijk verhoogt via deze of andere middelen, zou dat kunnen leiden tot
verwatering voor de houders van haar effecten (stemrechten en recht op dividend). Daarnaast
kan verwatering voor de houders van effecten veroorzaakt worden door de uitoefening van
warrants die in de toekomst zouden worden uitgegeven.

•

Belangrijke aandeelhouders kunnen beslissen om op te treden in onderling overleg:
Momenteel is er één aandeelhouder (Gimarco NV) die met meerderheid kan stemmen op de
Algemene Vergadering. Gimarco bezit 79,8% van de aandelen van de Vennootschap en
wordt gecontroleerd door Philiep Van Eeckhout. Daarnaast heeft Philiep Van Eeckhout nog
0,7% van de aandelen rechtstreeks in zijn bezit.
De bedrijfsresultaten alsook de volatiliteit van de bedrijfsresultaten zouden niet aan de
verwachtingen van de beleggers kunnen beantwoorden
Volatiliteit van de aandelenprijs
De publicatie van onderzoeks- en analistenrapporten zou een belangrijk nadelig effect
kunnen hebben op de aandelenprijs van de Vennootschap
Op iedere verkoop, verwerving of ruil van de aandelen van de Vennootschap kan de
Belasting op Financiële Transacties van toepassing zijn

•
•
•
•
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•

Dividendpolitiek van de Vennootschap:
De Vennootschap heeft nooit dividenden voorgesteld of uitbetaald op haar aandelen. Op dit
moment verwacht de Raad van Bestuur dat alle inkomsten (als die er zijn) gegenereerd door
de activiteiten van de Vennootschap zullen overgedragen worden voor de ontwikkeling en de
groei van haar activiteiten en verwacht geen uitkering van dividenden aan de aandeelhouders
in de nabije toekomst.

Deze en andere risico’s die verband houden met 4Energy Invest worden uitvoerig beschreven in
het deel ‘Risicofactoren’.

SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN VAN 4ENERGY INVEST
De bedrijfsactiviteiten van 4Energy Invest
4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie. Het streeft
naar de vorming en het beheer van een portefeuille van kleine tot middelgrote geïntegreerde
projecten voor de directe valorisatie van biomassa in de vorm van energie door de productie van
elektriciteit en warmte voor industriële klanten. 4Energy Invest identificeert potentiële projecten
op basis van biomassa, voert een haalbaarheidsstudie uit en verzorgt eventueel de ontwikkeling,
financiering, bouw en exploitatie van het project, in nauwe samenwerking met zorgvuldig
geselecteerde leveranciers en partners.
De projecten voor warmtekrachtkoppeling in Amel en Ham zijn op een duurzame wijze
ontwikkeld, aan de hand van een benadering die voor alle belanghebbenden win-winsituaties
schept. 4Energy Invest bevoorraadt zijn energiecentrale in grote mate met biomassa uit het afval
(niet-verontreinigd hout).
De inkomsten van projecten voor warmtekrachtkoppeling komen voort uit de verkoop van
energie en Groenestroomcertificaten. 4Energy Invest verkoopt energie in de vorm van warmte
(MWth) aan zijn lokale industriële partners, die intensieve verbruikers zijn. De geproduceerde
elektriciteit wordt geïnjecteerd in het distributienet en verkocht aan energieleveranciers (SPE
Luminus (Amel) en AXPO (Ham)). Daarnaast verkoopt 4Energy Invest zijn
Groenestroomcertificaten aan de energieleveranciers of INFRAX (Vlaanderen) of de Région
Wallonne (Wallonië).
De Vennootschap en haar dochtervennootschappen baten nu 3 warmtekrachtkoppelingsinstallaties uit op 2 sites:



Amel I en II op de site te Amel, uitgebaat door de juridische entiteit Renogen; en
Ham op de site te Ham, uitgebaat door de juridische entiteit 4HamCogen.

Verder zijn er geen andere installaties of projecten in ontwikkeling.
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De operationele marges daalden in de voorbije jaren. De belangrijkste redenen waren de lagere
elektriciteitsprijzen, de verminderde kwaliteit van de biomassa (hoger volume aan biomassa en
hogere kost voor assen) en de lagere verkoopprijs van de Groenestroomcertificaten (zie ook
samenvatting financiële informatie).
Einde augustus 2014 telde 4Energy Invest te samen met zijn dochtervennootschappen 35
werknemers in vast dienstverband. Verder waren er op dat ogenblik 18 interims tewerkgesteld.
Alle werknemers van 4Energy Invest werken in België.
Kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging
De Vennootschap heeft op 24 april 2014 een kapitaalverhoging door inbreng in natura (de
“Kapitaalverhoging”) goedgekeurd, ten gevolge waarvan 177.325.000 nieuwe aandelen (de
“Nieuwe Aandelen”) werden gecreëerd. Vervolgens werd op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 22 mei beslist om een omgekeerde aandeelsplitsing door te voeren. Het
Informatiedocument werd opgesteld met het oog op de toelating tot de verhandeling van de
7.093.000 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussel op grond van en in overeenstemming met
artikel 18, § 2, d), van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt.
Na de kapitaalsverhoging en de Omgekeerde Aandelensplitsing bedraagt het kapitaal van de
Vennootschap EUR 20.948.484, vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door 7.593.794
aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk een identieke fractie van het kapitaal van de
Vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort. Alle aandelen hebben
dezelfde rechten.

Concurrentievoordelen
4Energy Invest meent zich te onderscheiden van andere actoren op de markt van de
(hernieuwbare) energie omwille van volgende factoren:
•
•
•

Trackrecord in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een installatie voor
warmtekrachtkoppeling
Nadruk op duurzame projecten op maat
Gefocuste biomassa speler

Strategie
Vertrekkend van de multidisciplinaire ervaring en expertise van zijn management team en de
volledig operationele installatie in Amel en Ham, wil 4Energy Invest samen met zorgvuldig
geselecteerde partners vergelijkbare kleine tot middelgrote projecten met warmtekrachtkoppeling
in België blijven identificeren, ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en exploiteren. Dergelijke
projecten moeten in het ideale geval een sterke basis hebben bij lokale industriële spelers, die de
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biomassa leveren en de eerste afnemers kunnen zijn van warmte en, op langere termijn, van
andere producten met meerwaarde.
Daarnaast onderzoekt 4Energy Invest manieren om zich nog beter te integreren in de sourcing
van de biomssa. De belangrijkste parameters die 4Energy Invest hanteert om deze doelstellingen
te bereiken, worden hierna samengevat.
•
•
•

Energie en milieuwaarde scheppen
Nadruk op lokaal geïntegreerde duurzaamheid
Risico’s beheren en kosten controleren

SAMENVATTING ALGEMENE INFORMATIE
4Energy Invest NV

Kapitaal
Aantal aandelen
Belangrijkste
aandeelhouders

Free float
Samenstelling Raad van
Bestuur

Commissaris
Uitvoerend management

Lopende geschillen

4Energy Invest NV, een naamloze vennootschap opgericht
naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres,
De Snep 3324, 3945 Ham, België, geregistreerd in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
0876.488.436 (Hasselt)
EUR 20.948.484 (volledig volstort)
7.593.794
• GIMARCO NV, gecontroleerd door Philiep Van
Eeckhout (79,8%)
• Philiep Van Eeckhout (0,7%)
• LRM NV (13,6%)
• 5,9% van het totaal aantal aandelen
• CI2I BVBA, uitvoerend voorzitter, met vast
vertegenwoordiger Filip Lesaffer
• VEM BVBA, Niet-uitvoerend bestuurder, met vast
vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout
• LRM Beheer NV, Niet-uitvoerend bestuurder, met vast
vertegenwoordiger Stijn Bijnens
• HAMACO BVBA, Niet-uitvoerend onafhankelijk
bestuurder, met vast vertegenwoordiger Henri Meyers
• BREVAK BVBA, Niet-uitvoerend bestuurder, met vast
vertegenwoordiger Jo Breesch
• INFIGO BVBA, Niet-uitvoerend bestuurder, met vast
vertegenwoordiger Frank Bruyneel
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door
Philip De Meyer, bedrijfsrevisor
• CI2I BVBA, met vast vertegenwoordiger Filip Lesaffer,
CEO
• Jean-François MEYS SPRL, met vast vertegenwoordiger
Jean-François Meys, COO
• DIMA FINANCE Com. V., met zaakvoerder Dirk
Slegers, CFO
• MIG BVBA
• BECKERS NV
16

•
Symbool
ISIN & EURONEXT Code
Statuten
Website

LNE (Vlaamse Overheid: Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie)
ENINV
BE0974275076
In bijlage 11.1
www.4energyinvest.com
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SAMENVATTING FINANCIËLE INFORMATIE
De samengevatte geauditeerde geconsolideerde financiële gegevens van 4Energy Invest die
hieronder worden vermeld, moeten samen worden gelezen met Hoofdstuk 6 ‘Operationeel en
Financieel overzicht’. De samengevatte geauditeerde geconsolideerde financiële gegevens zijn
ontleend aan de geconsolideerde jaarrekeningen, die gecontroleerd zijn door VGD
Bedrijfsrevisoren CVBA. Voor wat betreft de 30/06 cijfers van 2013 en 2014 betreft het een
beperkt nazicht, voor wat betreft de cijfers 31/12/2013 van de balans betreft het een volledige
controle. In de tabellen hieronder wordt geselecteerde financiële informatie over de Groep
weergegeven, opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS).
Geauditeerde geconsolideerde winst-en verliesrekening van 4Energy Invest

Beperkt nazicht
(in duizend €)

Beperkt nazicht

30-06-14

30-06-13

Bedrijfsinkomsten

8.899

9.625

Omzet

8.749

9.562

Overige bedrijfsinkomsten
Kosten van de omzet
Brutowinst

150

63

-5.597

-6.195

3.302

3.430

Bedrijfsresultaat

-1.658

-35.641

Resultaat voor belasting

40.001

-36.853

Resultaat voor de periode (*)

40.001

-36.853

Geauditeerde geconsolideerde balans van 4Energy Invest

Beperkt nazicht

Gecontroleerd

(in duizend €)

30-06-14

31-12-13

Vaste activa

10.798

11.002

477

502

9.141

9.052

Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materiaal

8

7

Leasing en vergelijkbare rechten

343

1.299

Overige vorderingen op lange termijn

828

141

Vlottende activa

4.846

4.673

Voorraden

1.284

1.110

Handelsvorderingen

1.989

2.457

Overige vorderingen

236

69

1.337

1.037

Totaal activa

15.644

15.675

Eigen vermogen

10.362

-54.464

Geldmiddelen en kasequivalenten

Langlopende verplichtingen

1.757

600

Kortlopende verplichtingen

3.525

69.539

15.644

15.675

Totaal passiva

(*) Het resultaat voor de periode werd op 30/06/2014 niet recurrent beïnvloed door de verwerking van de
schuldherstructurering.
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Geauditeerde geconsolideerde kasstroomoverzicht van 4Energy Invest

Beperkt nazicht
(in duizend €)

Beperkt nazicht

30-06-14

30-06-13

40.001

-36.853

53

1.296

326

1.095

-177

-152

Netto kasstromen uit financiele activiteiten

151

-1.848

Netto toename/(afname) in geldmiddelen en kasequivalenten

300

-905

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Netto winst (verlies) na belastingen
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in
werkkapitaal en voorzieningen
Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten

Bedrijfsresultaten
De omzet van € 8,75 miljoen tijdens de eerste zes maanden van 2014 ligt 8,5% lager dan in
dezelfde periode van 2013. Deze omzetdaling is het gevolg van de lagere elektriciteitsprijs (24,5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar) en van het wegvallen van de verkoop van
houtpellets bij Renogen (-484 k€) die slechts gedeeltelijk kon worden gecompenseerd door een
hogere productie van elektriciteit. Met een onveranderde elektriciteitsprijs in vergelijking met
dezelfde periode uit 2013 zou de omzet in de eerste 6 maanden van 2014 644 k€ hoger hebben
gelegen.
De omzet omvat voornamelijk de verkoop van groenestroom certificaten (€ 6,65 miljoen, tegen €
6,6 miljoen in dezelfde periode van 2013) en de verkoop van elektriciteit (€ 2,0 miljoen, tegen €
2,47 miljoen in dezelfde periode van 2013). Er was geen verkoop van houtpellets uit de
exploitatie van Amel III (tegenover € 0,48 miljoen in de eerste helft van 2013).

De overige bedrijfsinkomsten slaan vooral terug op verminderingen van bedrijfsvoorheffing. In
de eerste 6 maanden van 2014 ontving Renogen tevens een compensatie voor geleden schade
vanwege de verzekeraars voor een totaal bedrag van 81 k€.
De kosten van de omzet tijdens de eerste zes maanden van 2014 bedroegen ondanks de grotere
productie van elektriciteit slechts € 5,6 miljoen (tegen € 6,2 miljoen in de eerste helft van 2013)
en omvatten de aankoop van biomassa voor € 3,44 miljoen (tegen € 3,91 miljoen in 2013), de
voorbehandelingskosten van de biomassa voor € 0,54 miljoen (€ 0,48 miljoen in 2013), de
onderhoudskosten voor € 0,6 miljoen (tegen € 0,85 miljoen in 2013), de kosten van het
injecteren van elektriciteit op het elektriciteitsnet (feed-in tarieven) voor € 0,12 miljoen (tegen €
0,10 miljoen in 2013), de kosten voor het afvoeren en verwerken van assen voor € 0,64 miljoen
(tegen € 0,59 miljoen in 2013) en andere kosten voor € 0,26 miljoen (tegen € 0,27 miljoen in
2013). Dit betekent dat de totale kost van de biomassa (aankoop, voorbehandeling en afvoer en
verwerking van de assen) gedaald is met bijna 6% vergeleken met vorig jaar. Dit is te wijten aan
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de lagere aankoopkosten voornamelijk door het stopzetten van de productie van Amel III en van
de verbeteringen van het aankoopproces van de biomassa. Anderzijds merken we nog steeds een
toename van de kosten voor de voorbehandeling en afvoer en verwerking van assen omwille van
de kwaliteit van de aangeleverde biomassa.
De personeelskosten daalden met 3% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar als gevolg
van het stilleggen van de Amel III-installatie.
Er werden geen bedrijfskosten geactiveerd in 2014.
De resulterende operationele EBITDA-marge (excl. provisie voor de share based payment
volgens IFRS 2) voor de eerste zes maanden van 2014 bedroeg € 0,85 miljoen (9.5% van de
inkomsten) vergeleken met € 1,30 miljoen (13,5% van de inkomsten) in de eerste zes maanden
van 2013.
De materiële vaste activa van Amel I, Amel II en Amel III en Ham zijn afgeschreven voor € 0,5
miljoen, tegen € 2,3 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Dit verschil in afschrijving
vergeleken met vorig jaar is te verklaren vanuit de significante vermindering van de boekwaarde
op het einde van 2013, dewelke voortvloeide uit de bijzondere waardeverminderingen die er
genomen werden.
Bij de afsluiting van de halfjaarcijfers van 2013 werd er door de Raad van Bestuur van 4Energy
Invest beslist om de installatie van Amel III (pelletinstallatie) niet langer te waarderen vanuit een
‘going concern’ maar wel op basis van zijn reële waarde aangezien (i) de installatie sedert 30
juni 2013 werd stilgelegd, (ii) de marktomstandigheden voor de inkoop van biomassa moeilijk
waren, (iii) de marktprijs van houtkorrels laag was en (iv) de capaciteit van de installatie beperkt
is. Met het afsluiten van de jaarcijfers 2013 werd een bijkomende waardevermindering
doorgevoerd gebaseerd op het akkoord dat in februari 2014 bereikt werd met de
kredietverstrekkers en investeerders en waarbij de verkoopswaarde voor de Amel III installatie
vastgelegd werd op € 0,9 miljoen. Op basis van de voortschrijdende inzichten, met name het feit
dat er geen fundamentele verbeteringen zijn ten opzichte van de situatie in 2013 en dat er geen
vooruitzichten zijn om de installatie terug op te starten op korte of middellange termijn, besliste
de Raad van Bestuur om de Amel III installatie verder af te waarderen. Op basis van een
evaluatie gemaakt door het management van de vennootschap, besliste de Raad van Bestuur om
de waarde van de Amel III installatie vast te leggen op € 0,325 miljoen. Het management bekijkt
verder op welke manier de installatie voor andere doeleinden binnen de groep kan ingezet
worden of een eventuele verkoop van de installatie mogelijk is. Op basis van deze waarde werd
er een bijzondere waardevermindering geboekt van € 0,56 miljoen. Aangezien het warrantenplan
finaal omwille van technische redenen niet werd goedgekeurd door de BAV van 22 mei 2014,
besliste de Raad van Bestuur dat een share based incentive diende uitgewerkt te worden voor
CI2I BVBA en JFM sprl dat inhoudelijk maximaal dezelfde werking heeft, i.e. de toekomstige
belangen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders en het management op lange termijn
maximaal te aligneren. In lijn met IFRS2 werd er hiervoor een provisie aangelegd van € 0,8
miljoen. Er werd een bijzondere waardevermindering voor wisselstukken geboekt van € 0,2
miljoen in Renogen. Verder werden er provisies genomen ten bedrage van € 0,43 miljoen voor
operationele zaken in Renogen en 4HamCogen.
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Dit alles resulteert in een bedrijfsresultaat (EBIT) van € - 1,7 miljoen.
Ingevolge het akkoord dat werd bereikt tussen de kredietverstrekkers (KBC, ING en LRM) en de
investeerders (Gimarco/LRM) werden de volgende schuldvorderingen overgedragen van de
kredietverstrekkers aan de investeerders:
• De schuldvorderingen t.a.v. 4HamCogen NV ten belope van EUR 29.772.883
• De schuldvorderingen t.a.v. Renogen SA ten belope van EUR 22.015.811
• De schuldvorderingen t.a.v. AmelBio SA ten belope van EUR 523.620
• De achtergestelde lening t.a.v. 4HamCogen NV ten belope van EUR 6.365.915
De schuldvorderingen t.a.v. 4HamCogen NV en t.a.v. Renogen SA bevatten hierbij tevens de
marktwaarde per 28/02/2014 van de met de kredietverstrekkers afgesloten IRS-contracten voor
een bedrag van respectievelijk EUR 1.447.641 en EUR 348.281.
In de uiteindelijke uitwerking werden de IRS-contracten geannuleerd door de kredietverstrekkers
zonder kost voor 4HamCogen en Renogen en dienden deze bijgevolg niet meer te worden
overgenomen door de investeerders. Bijgevolg diende de boekwaarde van deze IRS-contracten
per 31/12/13 te worden tegen geboekt. Dit resulteerde in een financiële inkomst van EUR
1.725.593. Het resterende bedrag van de schuldvorderingen, zoals hierboven opgesomd en dus
zonder de marktwaarde van de IRS-contracten, zijnde EUR 56.882.307 werd vervolgens
ingebracht. Verder werd de geleasde installatie Amel III, met een openstaande vordering
vanwege de kredietverstrekkers ten aanzien van Renogen voor een bedrag van EUR 8.979.791
en een boekwaarde in de balans van Renogen van EUR 906.398, door de investeerders gekocht
van de kredietverstrekkers voor een bedrag van EUR 906.398 en werd de leasingovereenkomst
stopgezet zonder bijkomende kost voor de groep. Vervolgens hebben de investeerders deze
installatie verkocht aan 4Energy Invest waardoor er een vordering ontstond van de investeerders
aan 4Energy Invest. Deze vordering van EUR 906.398 werd finaal ingebracht in het kapitaal van
4Energy Invest samen met de bovenvermelde schuldvorderingen.

Het verdwijnen van de voormelde financiële schulden door uitgifte van aandelen werd verwerkt
conform de bepalingen van IFRIC 19. IFRIC 19 bepaalt dat indien eigen vermogensinstrumenten
worden uitgeven naar aanleiding van een inbreng van schuldvorderingen, de uit te geven
aandelen boekhoudkundig dienen gewaardeerd te worden aan de fair value van deze eigen
vermogensinstrumenten. Bijgevolg werden deze schuldvorderingen (EUR 57.788.705)
boekhoudkundig verwerkt volgens deze fair value aan EUR 24.825.500 (zijnde de beurskoers
van EUR 0,14 op 24 april 2014 maal de 177.325.000 nieuw gecreëerde aandelen). Het
verdwijnen van de voormelde financiële schulden door uitgifte van aandelen leidt aldus tot nietrecurrente financiële opbrengsten van EUR 32.963.205. Daarnaast leidde de stopzetting van de
leasingovereenkomst zonder bijkomende kost voor de groep tot een niet-recurrente financiële
opbrengst van EUR 8.073.393. Het verschil tussen de kapitaalverhoging (EUR 7.093.000) en de
fair value volgens IFRIC 19 (EUR 24.825.500) werd verwerkt via het eigen vermogen.

21

De financiële kosten (€ 1,1 miljoen) weerspiegelen voornamelijk de rentekosten voor de
kredietfaciliteiten voor Amel I, Amel II, Amel III en Ham voor de periode tot de datum van
overname van de schuldvorderingen door de investeerders (15 april 2014).
De nettowinst voor deze periode bedraagt € 40.000.668.
Balans en Kasstroomoverzicht
De netto daling in materiële vaste activa is vooral het gevolg van de bijzondere
waardeverminderingen geboekt op Amel III (560 k€). Bovendien overstegen de normale
afschrijvingen (in Amel I+II en 4HamCogen) (totaal 507 k€) de beperkte investeringen (totaal
177 k€) die er gemaakt werden in de eerste zes maanden van 2014.
De netto boekwaarde (NBW) van de verschillende installaties kunnen we als volgt samenvatten:

in miljoen EUR
Amel I & II
Ham
Amel III

Netto Boekwaarde Netto Boekwaarde
30/06/2014
31/12/2013
2,9
2,9
6,4
6,6
0,3
0,9
9,6
10,4

Er zijn geen andere projecten in ontwikkeling of in aanbouw per 30/06/2014.
De overige vorderingen op lange termijn stegen omwille van de waarborg aan de Waalse
overheid (€ 0,67 miljoen) en een huurwaarborg aan Cofinimmo (€ 0,02 miljoen) die met cash
werd gewaarborgd.
De toename van de netto geldmiddelen en kasequivalenten met € 0,3 miljoen weerspiegelt het
resultaat van de volgende belangrijke kas(stroom)bewegingen in de eerste zes maanden van
2014:
-

Positieve netto kasbijdrage uit bedrijfsactiviteiten voor € 0,3 miljoen;
Netto investering in materiële vaste activa voor € -0,2 miljoen;
Netto financiële resultaat van € 0,2 miljoen.

De positieve netto kasbijdrage uit de bedrijfsactiviteiten bestaat uit (i) de kasstroom uit
bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal en voorzieningen voor € 0,05 miljoen en (ii)
een daling van € 0,27 miljoen in werkkapitaalbehoeften.
Door de overname van het overgrote deel van de rentedragende leningen door de investeerders
en diens inbreng van deze overgenomen schuldvorderingen in het kapitaal daalden de financiële
schulden in aanzienlijke mate en werden de rentedragende leningen gereduceerd tot een aantal
kleinere leasingdossiers met een totaal uitstaand bedrag per einde juni 2014 van 490 k€.
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De kapitaalsverhoging op niveau van 4Energy Invest NV door inbreng van de overgenomen
schuldvorderingen en het daaruit voortvloeiende resultaat volgens IFRS, heeft op geconsolideerd
niveau geleid tot een positief eigen vermogen. In lijn met het verleden heeft 4Energy Invest bij
het verwerven van de bestaande kredieten een standstill verleend aan haar
dochtervennootschappen 4HamCogen en Renogen. Deze standstill is van onbepaalde duur en
onderhevig aan bepaalde voorwaarden.
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INTRODUCTIE

Dit Informatiedocument is opgesteld voor de toelating tot het verhandelen van 7.093.000 nieuwe
gewone aandelen op Euronext Brussels. Deze nieuwe aandelen werden uitgegeven door 4Energy
Invest NV naar aanleiding van de kapitaalsverhoging die unaniem werd goedgekeurd door de
aanwezige aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
dewelke plaatsvond op 24 april 2014 en van de omgekeerde aandelensplitsing dewelke unaniem
werd goedgekeurd door de aanwezige aandeelhouders op de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders dewelke plaatsvond op 22 mei 2014.

Krachtens artikel 18, § 2, d), van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating tot verhandeling van deze beleggingsinstrumenten op een
gereglementeerde markt, is er geen prospectus vereist voor de toelating tot het verhandelen van
de aandelen op voorwaarde dat informatie beschikbaar wordt gesteld voor het publiek die door
de FSMA als gelijkwaardig wordt beschouwd aan de informatie die in het prospectus moet
worden opgenomen.
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RISICOFACTOREN

Elke belegging in de aandelen van 4Energy Invest houdt aanzienlijke risico’s in. U dient de
navolgende informatie over bepaalde risico’s, samen met de informatie die in dit
Informatiedocument wordt verstrekt, zorgvuldig na te zien en in overweging te nemen alvorens u
beslist om te beleggen in de Vennootschap.
De risico’s waarvan 4Energy Invest momenteel op de hoogte is en momenteel als wezenlijk
beschouwt, worden hieronder opgesomd. Wanneer één of meer van deze risico’s zich voordoet
(voordoen), kan dit een wezenlijk nadelig effect hebben op de cashflows, de resultaten, financiële
toestand en/of vooruitzichten van de Vennootschap en kan dit zelfs de mogelijkheid van de
Vennootschap om haar activiteiten in going concern verder te zetten in gevaar brengen.
Daarenboven kan de prijs van het aandeel van de Vennootschap ten gevolge van het zich
voordoen van één van deze risico’s aanzienlijk dalen waardoor beleggers in de aandelen van de
Vennootschap hun volledige belegging of een deel ervan zouden kunnen verliezen. Potentiële
beleggers dienen dit volledige Informatiedocument zorgvuldig te lezen en dienen hun eigen
mening te vormen en beslissingen te nemen over de verdiensten en risico’s van een belegging in
de aandelen van de Vennootschap. Elke belegger moet er zich bovendien bewust van zijn dat de
risico’s die hieronder worden beschreven niet de enige risico’s zijn waaraan de Vennootschap
blootgesteld is. Bijkomende risico’s, waaronder deze die op het ogenblik onbekend zijn, of die
als minder belangrijk beschouwd worden, kunnen eveneens een negatieve invloed hebben op de
bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap.
De volgorde van de hierna beschreven risico’s is willekeurig. Beleggers dienen hun financiële,
juridische en fiscale adviseurs te raadplegen om de risico’s die gepaard gaan met een belegging
in de aandelen van de Vennootschap zorgvuldig te beoordelen.

A. Risico’s verbonden aan de activiteiten van 4Energy Invest

Risico’s verbonden aan
Groenestroomcertificaten

schommelingen

in

marktprijzen

van

elektriciteit

en

De toekomstige winstgevendheid en potentiële groei van 4Energy Invest wordt in grote mate
bepaald door de prijzen die 4Energy Invest ontvangt voor de Groenestroomcertificaten (76% van
de omzet gedurende de eerste 6 maanden van 2014) en elektriciteit (23 % van de omzet tijdens
diezelfde periode). De marktprijs van elektriciteit is volatiel en wordt bepaald door vraag en
aanbod op de Belgische en Europese markt. 4Energy Invest verkoopt de geproduceerde
elektriciteit van beide dochters Renogen en 4HamCogen aan de officiële Belpex-prijzen min een
marketing discount. De volatiliteit van deze Belpex-prijzen over de afgelopen jaren wordt
weergegeven in onderstaande grafiek.
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Bron: Belpex Customer Service Desk
Een schommeling van de Belpex elektriciteitsprijzen kan een wezenlijk nadelig effect hebben op
de bedrijfsactiviteiten, financiële positie, vooruitzichten en/of bedrijfsresultaten van 4Energy
Invest.
Wat betreft de Groenestroomcertificaten is de evolutie van de verkoopprijs van de afgelopen
jaren weergegeven in onderstaande grafiek waarbij de minimumprijs voor
Groenestroomcertificaten in Wallonië wordt vooropgesteld als index 100.
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Het is waarschijnlijk dat de toekomstige verkoopprijs van Groenestroomcertificaten schommelt
tussen de prijs die door de overheid wordt gewaarborgd (minimumprijs) en de marktprijs
(maximumprijs). De minimum- en maximumprijzen van Groenestroomcertificaten verschillen
van regio tot regio, afhankelijk van het regelgevend kader, en zijn onderhevig aan wijzigingen
door beleidsbeslissingen van de bevoegde regelgevende instanties. Momenteel bedragen de
minimumprijzen voor Groenestroomcertificaten in Vlaanderen (4HamCogen) 90 € per certificaat
(ie 138 index grafiek) en in Wallonië (Renogen) 65 € per certificaat (ie 100 index grafiek).

Risico’s die verband houden met de verwerving en beschikbaarheid van biomassa
De toekomstige winstgevendheid en potentiële groei van 4Energy Invest zal afhankelijk zijn van
zijn vermogen om voldoende en geschikte biomassa te verwerven voor huidige en toekomstige
projecten, en dat aan aanvaardbare prijzen. De beschikbaarheid en de prijs van biomassa kunnen
nadelig worden beïnvloed door een aantal factoren waarover 4Energy Invest grotendeels geen
controle heeft, waaronder onderbrekingen in de productie door leveranciers, beslissingen van
leveranciers om biomassa aan andere partijen toe te kennen (mogelijk ook aan andere spelers op
de markt van de hernieuwbare energie), prijsschommelingen, stijgende transportkosten, het
klimaat en personeelstekort. 4Energy Invest kan niet garanderen dat het in de toekomst
voldoende biomassa kan verwerven voor zijn huidige en toekomstige projecten, of tegen de
prijsniveaus die nodig zijn om de winstgevendheid van zijn projecten te vrijwaren. In de mate
dat 4Energy Invest niet in staat is om toereikende hoeveelheden biomassa te verwerven of als
4Energy Invest hogere prijzen moet betalen dan aanvankelijk verwacht (een prijswijziging van
de biomassa met € 1,00/ton gemiddeld per jaar heeft een effect op het resultaat van ongeveer €
0,3 miljoen), dan zou dit een wezenlijk nadelige invloed kunnen hebben op de bedrijfsresultaten,
de financiële positie en het ondernemingsplan van 4Energy Invest. Tot op heden heeft 4 Energy
Invest structurele tekorten in de aanlevering van biomassa kunnen vermijden.

(*) Biomassa prijs 2009 (€/ton) gelijkgesteld aan index 100%
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Risico’s verbonden aan het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en
overheidsgoedkeuringen
4Energy Invest zal verplicht zijn om talrijke vergunningen (vnl. exploitatievergunning en
milieuvergunning) en overheidsgoedkeuringen te verkrijgen en te behouden voor de
ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van zijn biomassacentrales. In het normale verloop van
de bedrijfsvoering, als de Vennootschap er niet in slaagt om de vergunningen en
overheidsgoedkeuringen te verkrijgen, te vernieuwen of te behouden die vereist zijn om zijn
biomassacentrales te ontwikkelen en te exploiteren, of om te voldoen aan nieuwe voorwaarden
van dergelijke normen, wetten, reglementeringen, vergunningen en overheidsgoedkeuringen, of
als de Vennootschap enige lopende of toekomstige aanvraagprocedures niet met succes
doorloopt, dan zou de onderneming aanzienlijke kosten of verplichtingen, boetes of andere
sancties kunnen oplopen, waaronder de beperking, opschorting of beëindiging van één of meer
projecten, wat een belangrijk nadelig effect zou kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten,
financiële positie en/of bedrijfsresultaten van de Vennootschap.
Bovendien is de interpretatie van bepaalde voorwaarden van vergunningen of goedkeuringen niet
altijd duidelijk en is zij mogelijk onderhevig aan wijzigingen.
In bepaalde gevallen kunnen vergunningen of goedkeuringen worden toegekend en vervolgens
door derden worden betwist. In dergelijke omstandigheden kan 4Energy Invest beslissen om
ondanks deze bezwaren toch door te gaan met het project, op basis van de beoordeling van
4Energy Invest van de gegrondheid van de bezwaren. Indien dergelijke bezwaren vervolgens
gegrond zouden blijken, moet 4Energy Invest mogelijk het hoofd bieden aan aanzienlijke boetes
en schadevergoedingen, met naast de kosten voor het annuleren of wijzigen van de
werkzaamheden, mogelijke kosten voor de vernietiging van werkzaamheden die reeds zijn
gestart.
Indien de instantie die de vergunning verleent niet instemt met de interpretatie van 4Energy
Invest, dan kan dit, afhankelijk van de overeenkomst die door die instantie naar voren wordt
gebracht, de activiteiten van 4Energy Invest beperken. Er kan bijvoorbeeld aan 4Energy Invest
de beperking worden opgelegd dat het alleen hout mag kopen met een bepaalde kwaliteit
(waarvan de prijs afhankelijk kan zijn van de beschikbaarheid) waardoor 4Energy Invest
mogelijk extra investeringen moet doen.
Risico’s verbonden aan de milieu- en veiligheidsreglementering van 4Energy Invest
De activiteiten van 4Energy Invest vallen onder een reeks regels en reglementeringen voor de
energie en afvalsector, die steeds complexer worden en continu onderhevig zijn aan
veranderingen. Deze regels en reglementeringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wetten en
reglementeringen op het vlak van milieu en veiligheid (inclusief diegene die gelden voor het
gebruik van gevaarlijke materialen en eventuele geluidsoverlast en afvalverwerking) en de bouw
en de exploitatie van biomassa-/energiecentrales (inclusief de aankoop van grond, de toekenning
van bouwvergunningen, andere toelatingen). Als 4Energy Invest of zijn biomassacentrales er niet
in slagen om dergelijke regels na te leven, kunnen zij mogelijk worden geconfronteerd met de
herroeping of de beperking van hun exploitatievergunningen of van de toelating tot aansluiting
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op het lokale transmissie- en distributienetwerk. Verder zouden de kosten om deze en
vergelijkbare, toekomstige en steeds veranderende reglementeringen na te leven en de kosten
voor aanpassingen voor dit doel, aanzienlijk kunnen zijn. Daarnaast kunnen er aanzienlijke
boetes, schadevergoedingen en/of beperkingen op de activiteiten van 4Energy Invest worden
opgelegd indien dergelijke regels en reglementeringen (zelfs onopzettelijk) niet worden
nageleefd. Tot slot kunnen wijzigingen in deze regels of in de interpretatie daarvan door de
bevoegde autoriteiten voor 4Energy Invest en/of zijn lokale partners tot aanzienlijke additionele
kosten en investeringen leiden waarmee in het budget aanvankelijk geen rekening is gehouden en
waardoor de aanvankelijk geplande projecten mogelijk minder aantrekkelijk worden. Als een
dergelijk risico zich voordoet, kan dit een negatieve invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten, de
financiële positie en/of de bedrijfsresultaten van 4Energy Invest. Voor wat betreft concrete
ervaringen ivm met dit risico verwijzen we verder naar sectie 4.8 hangende geschillen en
hiervoor aangelegde provisies.
Risico’s verbonden aan de specifieke financieringsstructuur van eventueel nieuwe
projecten
De eventuele groei van 4Energy Invest zal mede afhankelijk zijn van de geslaagde
implementering van nieuwe projecten, die elk van hen kapitaal en schulden vereisen om
aanvaardbare rendementen voor de beleggers te verwezenlijken. Echter het al dan niet realiseren
van nieuwe projecten is niet bepalend voor de continuïteit van de bestaande projecten. De
continuïteit van de bestaande projecten wordt bepaald door de kostprijzen van de input
(voornamelijk de kostprijs van de biomassa, maar ook de personeelskosten, de kosten voor de
afvoer van de assen en de onderhoudskosten) en de prijzen van de output (zijnde de prijzen van
elektriciteit en de prijzen van de Groenestroomcertificaten). Gegeven de beperkte uitstaande
schulden (zie 6.3.2) is de impact van stijgende rentevoeten eerder beperkt (stijging van de rente
met 1% op het volledig gemengd krediet van 2 miljoen EUR gedurende 1 jaar heeft een
bijkomende kost van 20.000 EUR). Een lange vertraging in of het onvermogen tot financiering
van nieuwe projecten kan een nadelig effect hebben op de groei van de bedrijfsactiviteiten en/of
de bedrijfsresultaten van 4Energy Invest. Een aantal factoren (waaronder wijzigingen in de
interestvoeten, de voorwaarden in de banksector en de algemene economische en regelgevende
omstandigheden waarover 4Energy Invest geen controle heeft) kan het voor de Vennootschap
moeilijk, of zelfs onmogelijk maken om financiering voor zijn nieuwe projecten te verkrijgen
tegen aantrekkelijke voorwaarden. Indien de leningen van een toekomstig project duurder
worden in verhouding tot het rendement op zijn investering, dan zal dit een nadelige invloed
hebben op de groei van de winst van 4Energy Invest. Indien er op niveau van nieuwe projecten
aanzienlijk gebruik wordt gemaakt van de financiële hefboom, bestaat het risico dat zo’n project
van 4Energy Invest mogelijk niet in staat is zijn verplichtingen inzake de terugbetalingen van
interesten en hoofdsom te vervullen, of te voldoen aan andere vereisten van zijn leningen,
waardoor leningen onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, en samen met eventuele kosten moeten
worden terugbetaald. In een dergelijk geval is 4Energy Invest mogelijk verplicht om ofwel
nieuwe financieringsmogelijkheden te zoeken, met het risico dat de onderneming niet in staat is
om de bestaande leningen opnieuw te financieren of dat de voorwaarden van een dergelijke
herfinanciering minder gunstig zijn dan de voorwaarden van de bestaande leningen, ofwel dat
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bepaalde activa moet verkocht worden (of dat de opbrengsten van een project naar een ander
project moeten worden omgeleid) om aan dergelijke financieringsverplichtingen te voldoen.
Risico’s verbonden aan de huidige intra-groep financieringsstructuur
Naar aanleiding van de kapitaalverhoging op 24 april 2014 is 4Energy Invest NV in totaal voor
EUR 56,4 miljoen eigenaar geworden van de financiële lange termijn schulden ten opzichte van
haar dochters Renogen SA en 4HamCogen NV. Op basis van de huidige cash flows die
Renogen SA en resp. 4HamCogen NV genereren, kunnen deze schulden en de interestlasten niet
terugbetaald worden. 4Energy Invest NV heeft een standstill verleend aan haar
dochtervennootschappen met betrekking tot deze EUR 56,4 miljoen lange termijn financiële
schulden. Deze standstill is van onbepaalde duur en onderhevig aan bepaalde voorwaarden. Deze
standstill ligt in het verlengde van de verschillende standstills die Renogen SA en 4HamCogen
NV in het verleden hebben verkregen van KBC, ING en LRM. Ondertussen wordt de
mogelijkheid onderzocht om de balansstructuur en het kapitaal van Renogen SA en 4HamCogen
NV structureel te versterken via een interne herstructurering van deze financiële schulden.
Aangezien een onmiddellijke cash impact het voortbestaan van de groep in het gedrang zou
kunnen brengen, en gelet ook op het belang van een verdere interne schuldherschikking voor het
voortbestaan van de groep, zal er naar gestreefd worden voorafgaandelijk meer zekerheid te
krijgen over de mogelijke fiscale gevolgen van een eventuele interne schuldherschikking.
Risico’s verbonden aan de bouw van biomassacentrales
De bouw van biomassacentrales houdt bepaalde moeilijkheden in, zowel vanuit een technisch
standpunt als op het vlak van de timing van de verschillende bouwfasen. Er kunnen zich tijdens
de bouwfase van biomassacentrales een aantal problemen voordoen, zoals onderbrekingen of
vertragingen veroorzaakt door leveranciers of fabrikanten, moeilijkheden tijdens de civiele en
elektrische bouwwerkzaamheden, problemen om de biomassacentrale aan te sluiten op het
elektriciteitsnetwerk, constructiefouten, problemen in verband met de besturing van apparatuur
door onderaannemers, ongunstige weersomstandigheden, onverwachte vertragingen in de
verkrijging van vergunningen en goedkeuringen, een langer dan verwachte periode van
bijstellingen waarvoor technische aanpassingen vereist zijn of gerechtelijke procedures die door
derden worden ingesteld. De extra kosten die mogelijk ontstaan bij de bouw van nieuwe
biomassacentrales zouden een belangrijk nadelig effect kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten,
financiële positie en/of bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.
Eens gebouwd is de technische levensduur afhankelijk van verschillende parameters waaronder
bijv. de kwaliteit van de gebruikte biomassa, de kwaliteit van de bouw van de installatie door de
EPC-contractor, het onderhoud door eigen personeel en externe leveranciers, etc.
De economische levensduur en de restwaarde van de installaties daarentegen worden in
belangrijke mate bepaald door de evoluties van de markten en het regelgevend kader (cf. risico’s
verbonden
aan
schommelingen
in
marktprijzen
van
elektriciteit,
warmte,
Groenestroomcertificaten en verwante producten).
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Risico’s verbonden aan het gebrek aan diversificatie
4Energy Invest heeft alleen warmtekrachtkoppelingscentrales in werking op basis van het
verbranden van biomassa in Wallonië en Vlaanderen (zie verder hoofdstuk 3.3). Dit huidige
gebrek aan sectorale en geografische diversificatie verhoogt de risico’s in verband met de
politieke, economische en regelgevende omstandigheden, wat een belangrijk nadelig effect
zouden kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of bedrijfsresultaten van
4Energy Invest.
Risico’s verbonden aan concurrentie
4Energy Invest moet het hoofd bieden aan concurrentie (zie verder hoofstuk 4.5) die in de
toekomst nog heviger kan worden. In de sector van de hernieuwbare energie, en in de sector van
de biomassa in het bijzonder, richt de concurrentie zich in de eerste plaats op toegang tot
beschikbare sites en de beschikbaarheid van biomassa, biomassatechnologie en -apparatuur.
Hoewel 4Energy Invest zorgvuldig toeziet op deze concurrentiefactoren, is het mogelijk dat
bepaalde concurrenten meer ervaring hebben in deze sector, of beschikken over meer financiële
en technische middelen en personeel om het hoofd te bieden aan onverwachte problemen die
kunnen ontstaan. In het bijzonder beschikken bepaalde concurrenten die streven naar expansie in
de sector van de biomassa, waaronder gevestigde producenten in Europa, grote (internationale)
nutsbedrijven en mogelijk ook leveranciers van biomassa, over een solidere financiële positie
dan 4Energy Invest, waardoor zij in staat zijn om sites voor nieuwe projecten te verwerven, en
hogere prijzen te bedingen voor de levering van biomassa en/of technologie en apparatuur.
Hoewel 4Energy Invest inspanningen levert om zijn concurrentiepositie te handhaven en te
versterken, kan er geen zekerheid worden verstrekt dat de onderneming hierin zal slagen in het
licht van de huidige of toekomstige concurrentie. Een hogere concurrentie in de biomassasector
kan een belangrijk nadelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of
bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.
Risico’s verbonden aan de afhankelijkheid van derden, leveranciers en klanten voor de
verdere ontwikkeling van 4Energy Invest
4Energy Invest is voor de groei van zijn activiteiten afhankelijk van de huidige en toekomstige
relaties met zijn klanten en leveranciers, soms op exclusieve basis, en zal voor zijn toekomstige
ontwikkeling afhankelijk blijven van derden. Er zijn slechts een relatief beperkt aantal
gespecialiseerde leveranciers van biomassatechnologie en -apparatuur die actief zijn op de
Europese markt. 4Energy Invest kan niet garanderen dat leveranciers van biomassatechnologie
en -apparatuur in staat of bereid zullen zijn om de bestellingen van 4Energy Invest te
aanvaarden, om hun verplichtingen na te komen binnen de overeengekomen termijn, om hun
onderhoudsverplichtingen na te komen of om hun verkoopprijzen voor biomassatechnologie en apparatuur op een redelijk niveau te handhaven, ook in geval van een stijging van de vraag.
31

4Energy Invest voert activiteiten uit in samenwerking met lokale industriële partners en
distributeurs van elektriciteit. Deze partnerships maken inherent deel uit van de win-winsituatie
die 4Energy Invest bij elk project tracht te creëren. (zie verder hoofdstuk 4) Er kan geen
zekerheid worden verstrekt dat 4Energy Invest deze partnerships zal kunnen handhaven en/of
zekerstellen om commerciële, operationele, juridische, reglementaire of andere redenen, of dat
de partners van 4Energy Invest voldoende middelen zullen blijven besteden om commercieel
succes te behalen. Er is geen garantie dat 4Energy Invest in staat zal zijn om een belangrijke
klant of distributeur (tijdig) te vervangen indien een van deze relaties zou worden onderbroken
of stopgezet. Het verlies van dergelijke relaties, in het bijzonder aan concurrenten, kan een
nadelige invloed hebben op de activiteiten, financiële positie, vooruitzichten en/of
bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.

Risico’s verbonden aan technologische processen
De omgeving van de hernieuwbare energie wordt gekenmerkt door technologische complexiteit.
De sector wordt sterk beïnvloed door de introductie van nieuwe technologieën. Het succes van
4Energy Invest is afhankelijk van zijn vermogen om biomassacentrales met verbeterde
werkingsmogelijkheden te introduceren en te implementeren. Als 4Energy Invest er niet in slaagt
om deze complexe technologieën of centrales te ontwikkelen, te introduceren en te exploiteren,
dan zou dit een wezenlijke invloed kunnen hebben op zijn activiteiten, bedrijfsresultaten,
vooruitzichten en/of financiële toestand.

Risico in verband met het aanwerven en behouden van bekwaam personeel en
management
Op 31 augustus 2014 stelde 4Energy Invest 35 voltijdse equivalenten te werk met een vast
contract. Bovendien waren er tevens 18 personen tewerkgesteld op interimbasis. Naarmate
4Energy Invest nieuwe projecten zou lanceren, zal de onderneming nieuw personeel moeten
aantrekken.
Het succes van de 4Energy Invest zal in grote mate afhankelijk zijn van zijn vermogen om
bekwaam personeel te behouden en eventueel bijkomend aan te trekken, met een grondige
kennis van en ervaring met de markt van de hernieuwbare energie. 4Energy Invest is actief in
een concurrerende arbeidsmarkt en derhalve kan er geen zekerheid worden verstrekt dat de
onderneming in staat zal zijn om dit te realiseren. Indien 4Energy Invest er niet in slaagt deze
personen te behouden, zou dit een wezenlijke nadelige invloed kunnen hebben op de activiteiten
van 4Energy Invest.

Risico in verband met toekomstige overnames
4Energy Invest kan zijn ontwikkeling in de toekomst voortzetten via overnames of investeringen
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in de biomassasector of in andere nieuwe activiteiten op het vlak van hernieuwbare energie.
Dergelijke overnames of investeringen houden wellicht een aantal risico’s in die gepaard gaan
met de integratie van activiteiten en personeel, de moeilijkheid om, in voorkomend geval, de
verwachte synergiën te verwezenlijken, het ontstaan van onverwachte kosten of verplichtingen
en de reglementering die op dergelijke transacties of activiteiten van toepassing is. Als deze
risico’s zich voordoen, kan dit een belangrijk nadelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten,
financiële positie en/of bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.

Risico’s verbonden aan de beschikbaarheid en identificatie van sites, klanten en
leveranciers
De installatie van een op lange termijn duurzame biomassacentrale kan niet op nuttige wijze
plaatsvinden tenzij de site aan bepaalde specifieke criteria voldoet. Deze criteria omvatten in het
bijzonder: voldoende ruimte die kan worden gekocht of geleased, nabije toegang tot een continue
voorraad biomassa om de negatieve invloed op het milieu van het transport te verlagen, de
aanwezigheid van industriële klanten die bereid en in staat zijn om hun energie af te nemen van
een warmtekrachtkoppelingscentrale in de buurt, de mogelijkheid, de noodzaak en/of de kosten,
in voorkomend geval, van een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en de verkrijging van de
noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen.
4Energy Invest kan niet garanderen dat het in de toekomst in staat zal zijn om voldoende sites te
identificeren die aantrekkelijk zijn om extra biomassacentrales te installeren. Indien 4Energy
Invest niet in staat is dergelijke sites te identificeren of om prioritaire toegang te verkrijgen tot
dergelijke sites, zou dit aanzienlijke negatieve implicaties hebben voor de ontwikkeling van
toekomstige activiteiten, de financiële positie en/of de bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.

Risico’s verbonden aan de betrouwbaarheid van biomassacentrales
Het economische model van een biomassacentrale is gebaseerd op een financieringsplan over
een relatief lange termijn (zijnde 10 tot 15 jaar). Het evenwicht van dat model hangt af van de
betrouwbaarheid van de biomassacentrales. Hoewel 4Energy Invest inspanningen doet om
contractuele dekking te verstrekken van de risico’s die mogelijk een invloed hebben op deze
betrouwbaarheid, kan 4Energy Invest geen garantie bieden voor de betrouwbaarheid van
installaties, de ontwikkeling van operationele en onderhoudskosten, tijdelijke niet-geplande
storingen in de biomassacentrale of gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de
winstgevendheid van biomassacentrales over een relatief lange termijn.

Risico’s verbonden aan verzekeringen
De bedrijfsactiviteiten van 4Energy Invest zijn blootgesteld aan de risico’s die inherent zijn aan
de bouw en de exploitatie van biomassacentrales, zoals vertragingen, defecten, fabricagefouten
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en natuurrampen. 4Energy Invest is eveneens blootgesteld aan milieurisico’s.
4Energy Invest kan niet garanderen dat zijn verzekeringspolissen voldoende (zullen) zijn om
mogelijke verliezen te dekken die het gevolg zijn van een aanzienlijke storing in zijn
energiecentrales, voor de reparatie en vervanging van beschadigde sites of de gevolgen van een
rechtszaak die door een derde wordt aangespannen. Indien 4Energy Invest een ernstig nietverzekerd verlies zou lijden of een verlies dat de limieten van zijn verzekeringspolissen in
aanzienlijke mate overschrijdt, dan zouden de daaruit voortvloeiende kosten een belangrijk
nadelig effect kunnen hebben op zijn bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of
bedrijfsresultaten. Momenteel heeft 4Energy Invest verzekeringspolissen afgesloten voor brand,
materiële schade, machinebreuk en gemiste inkomsten wegens brand en machinebreuk. Verder
zijn er polissen afgesloten voor bestuurdersaansprakelijkheid, burgelijke aansprakelijkheid en
productaansprakelijkheid.
De verzekeringspolissen van 4Energy Invest worden jaarlijks herzien door zijn verzekeraars. Op
23 september 2014 werd 4Energy Invest op de hoogte gebracht dat de huidige verzekeraar zijn
polis voor brand, materiële schade, machinebreuk en gemiste inkomsten wegens brand en
machinebreuk per einde van het jaar opzegt. 4Energy Invest heeft opdracht gegeven aan een
nieuwe makelaar om een nieuwe polis af te sluiten met ingang van 1 januari 2015. Indien het
niveau van de premies stijgt, dan is het mogelijk dat 4Energy Invest niet in staat is zijn
verzekeringsdekking te handhaven op een vergelijkbaar niveau als de huidige geldende dekking,
of slechts in staat is een dergelijke dekking te handhaven tegen aanzienlijk hogere kosten. Indien
4Energy Invest niet in staat zou zijn om een verhoging van de verzekeringspremies door te
rekenen aan zijn klanten, dan zouden de extra kosten een belangrijk nadelig effect kunnen
hebben op zijn bedrijfsactiviteiten, financiële positie en/of bedrijfsresultaten.

Risico’s verbonden aan de aansluiting op stroomtransmissie- en distributienetwerken
De installatie van een biomassacentrale vereist een aansluiting op het stroomnet om elektriciteit
te kunnen verkopen en te kunnen leveren. Transmissie- en distributienetwerken kunnen
problemen ervaren zoals overbelasting, storingen, gevallen van overmacht of technische
incidenten en het is mogelijk dat de operatoren van deze netwerken hun contractuele transmissieen distributieverplichtingen niet naleven of de betrokken contracten beëindigen. Dergelijke
gebeurtenissen zouden een belangrijk nadelig effect kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten,
financiële positie en/of bedrijfsresultaten van 4Energy Invest.
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B. Risico’s verbonden aan de Aandelen
Geen liquide openbare markt
De Vennootschap heeft een free float 444.743 aandelen zijnde 5,9% van het totaal aantal
aandelen (cf infra 5.5.2). Een actieve openbare markt voor de aandelen van 4Energy Invest wordt
vooropgesteld, maar kan niet gegarandeerd worden.
De marktprijs van de aandelen kan negatief beïnvloed worden door de verkoop van grote
aantallen aandelen op de openbare markten. Er bestaat geen lock up verbintenis ten
aanzien van de nieuw gecreëerde aandelen.
Verkopen van een groot aantal aandelen op de openbare markten, of de perceptie dat dergelijke
verkopen zouden kunnen plaatsvinden, zou de marktprijs van de aandelen kunnen doen zakken.
Er is geen enkele verbintenis van de kant van één van de bestaande aandeelhouders om
aandeelhouder te blijven of om een minimumbelang in de Vennootschap te behouden.
Toekomstige verwatering
De Vennootschap kan beslissen om het kapitaal in de toekomst te verhogen via publieke of
private plaatsingen, met of zonder preferentiële inschrijvingsrechten, van het eigen vermogen of
van eigen vermogensinstrumenten. Bovendien bepalen het Belgisch recht en de statuten van de
Vennootschap dat preferentiële inschrijvingsrechten worden toegekend aan bestaande
aandeelhouders tenzij dergelijke rechten buiten toepassing worden gelaten bij beslissing van de
algemene vergadering van 4Energy Invest of, indien daartoe gemachtigd bij besluit van deze
vergadering, de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”). Bij unanieme
beslissing genomen door de aanwezige aandeelhouders op de buitengewone algemene
vergadering van 6 januari 2014 werd er een machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur van de
Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met
een maximumbedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de goedkeuring van
dit besluit (met name € 13.855.484). Deze machtiging werd toegekend voor een periode van vijf
jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een
uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging toekent.
De publicatie hiervan vond plaats op 4 februari 2014. Tot op heden werd er geen gebruik
gemaakt van deze machtiging. Bepaalde aandeelhouders in rechtsgebieden buiten België
afhankelijk van de effectenwetten die in die rechtsgebieden van toepassing zijn, kunnen echter
mogelijks niet gerechtigd zijn om dergelijke rechten uit te oefenen, tenzij de rechten en aandelen
zijn geregistreerd of gekwalificeerd voor verkoop overeenkomstig relevante wetgeving of
regelgevend kader. Bijgevolg is het mogelijk dat bepaalde houders van aandelen buiten België
hun preferentiële inschrijvingsrechten niet kunnen uitoefenen, zelfs als dit toegewezen werd in
het kader van toekomstige uitgiften van effecten van de Vennootschap. Indien de Vennootschap
het bedrag van het kapitaal aanzienlijk verhoogt via deze of andere middelen, zou dat kunnen
leiden tot verwatering voor de houders van haar effecten (stemrechten en recht op dividend).
Daarnaast kan verwatering voor de houders van effecten veroorzaakt worden door de uitoefening
van warrants die in de toekomst zouden worden uitgegeven.
35

Belangrijke aandeelhouders kunnen beslissen om op te treden in onderling overleg.
De Vennootschap heeft een aantal belangrijke aandeelhouders, na de voltooiing van de
kapitaalsverhoging zoals beschreven in deel 5.2. Voor een overzicht van de investeerders en de
belangrijke aandeelhouders van de Vennootschap wordt respectievelijk verwezen naar deel 5.2.2.
en 5.5.2. van het Informatiedocument.
Momenteel is er één aandeelhouder (Gimarco NV) die met meerderheid kan stemmen op de
Algemene Vergadering. Gimarco bezit 79,8% van de aandelen van de Vennootschap en wordt
gecontroleerd door Philiep Van Eeckhout. Daarnaast heeft Philiep Van Eeckhout nog 0,7% van
de aandelen rechtstreeks in zijn bezit.
Op dit moment is de Vennootschap niet op de hoogte dat haar bestaande aandeelhouders een
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de uitoefening van hun stemrechten in de
Vennootschap zouden hebben aangegaan.
De bedrijfsresultaten alsook de volatiliteit van de bedrijfsresultaten zou niet aan de
verwachtingen van de beleggers kunnen beantwoorden.
De bedrijfsresultaten van de Vennootschap hebben in het verleden geschommeld en zullen dit
waarschijnlijk ook in de toekomst doen. Deze schommelingen zouden de prijs van haar aandelen
kunnen doen schommelen of aanzienlijk doen dalen. Het is mogelijk dat de bedrijfsresultaten
van de Vennootschap en/of de volatiliteit van de bedrijfsresultaten in sommige periodes niet
beantwoorden aan de verwachtingen van beleggers. In dat geval zal de koers van haar aandelen
waarschijnlijk dalen.
Volatiliteit van de aandelenprijs
Naast de andere risicofactoren die in dit Informatiedocument worden beschreven, kunnen talrijke
factoren een significante impact hebben op de marktprijs en de volatiliteit van de aandelen,
waaronder:


aankondigingen van nieuwe projecten, van samenwerkingen of van financiële resultaten
door concurrenten van 4Energy Invest of 4Energy Invest zelf of andere spelers die
wereldwijd actief zijn in dezelfde markt;



rechtsgeschillen; of



economische, monetaire en andere externe factoren.

De publicatie van onderzoeks- en analistenrapporten zou een belangrijk nadelig effect
kunnen hebben op de aandelenprijs van de Vennootschap
De aandelenprijs kan worden beïnvloed door onderzoeksrapporten die door sectoranalisten of
financiële analisten worden gepubliceerd over de Vennootschap of de sector waarin hij actief is.
Als een of meer analisten die de Vennootschap of zijn sector opvolgen een rapport publiceren
waarin een minder gunstig standpunt over de aandelen wordt uiteengezet, dan kan de marktprijs
van de aandelen dalen. Als een of meer van deze analisten niet langer of niet regelmatig
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rapporten over de Vennootschap publiceren, dan zou de Vennootschap zichtbaarheid kunnen
verliezen op de financiële markten, wat op zijn beurt tot gevolg zou kunnen hebben dat de
marktprijs van de aandelen daalt of het handelsvolume afneemt. Momenteel zijn er geen
beursanalisten die het bedrijf opvolgen.
Op iedere verkoop, verwerving of ruil van de aandelen van de Vennootschap kan de
Belasting op Financiële Transacties van toepassing zijn.
Op 14 februari 2013 keurde de Europese Commissie een voorstel voor een Richtlijn van de Raad
(het “Richtlijnvoorstel”) goed betreffende een gemeenschappelijke belasting op financiële
transacties (“BFT”). Overeenkomstig het Richtlijnvoorstel moet de BFT in 11 lidstaten van de
EU (Oostenrijk, België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje,
Slowakije en Slovenië, hierna de “Deelnemende Lidstaten”) worden omgezet. Krachtens het
Richtlijnvoorstel zal de BFT verschuldigd zijn op financiële transacties voor zover minstens één
van de bij de financiële transactie betrokken partijen in een Deelnemende Lidstaat gevestigd is of
geacht wordt daar gevestigd te zijn, en een financiële instelling partij is bij de financiële
transactie, die gevestigd is of geacht wordt gevestigd te zijn in een Deelnemende Lidstaat, of
optreedt in naam van een partij bij de transactie. De BFT zal evenwel niet van toepassing zijn op
(onder meer) markttransacties zoals bedoeld in artikel 5 (c) van Verordening (EG) nr.
1287/2006, met inbegrip van underwriting-activiteiten en de daarop volgende toewijzing van
financiële instrumenten in het kader van de uitgifte ervan.
De tarieven voor de BFT zullen worden vastgesteld door elk van de Deelnemende Lidstaten,
doch voor transacties betreffende andere financiële instrumenten dan derivaten, zal het tarief
tenminste 0,1% van het belastbaar bedrag bedragen. Het belastbaar bedrag voor dergelijke
transacties zal in het algemeen worden bepaald op basis van de betaalde of verschuldigde prijs
voor de overdracht. De BFT zal verschuldigd zijn door iedere financiële instelling die gevestigd
is of geacht wordt gevestigd te zijn in een Deelnemende Lidstaat en die ofwel partij is bij de
financiële transactie ofwel optreedt in naam van een partij bij de transactie, of indien de
transactie voor haar rekening werd uitgevoerd. Indien de verschuldigde BFT niet binnen de van
toepassing zijnde termijn werd betaald, is iedere partij bij een financiële transactie, met inbegrip
van personen die geen financiële instelling zijn, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
verschuldigde BFT.
Beleggers moeten er derhalve in het bijzonder nota van nemen dat iedere verkoop, verwerving of
ruil van de aandelen van de Vennootschap onderworpen is aan de BFT tegen het minimumtarief
van 0,1%, op voorwaarde dat bovenvermelde vereisten zijn vervuld. De belegger kan voor de
betaling van deze belasting of voor de terugbetaling ervan aan een financiële instelling
aansprakelijk worden gesteld, en/of de belasting kan een weerslag hebben op de waarde van de
aandelen van de Vennootschap. Inschrijving op nieuwe aandelen uitgegeven door de
Vennootschap is in principe niet onderworpen aan de BFT.
Een verklaring van de deelnemende lidstaten (met uitzondering van Slovenië) geeft aan dat een
progressieve implementatie van de BFT wordt overwogen, dat de BFT in eerste instantie alleen
van toepassing zal zijn op transacties in aandelen en bepaalde derivaten en dat de implementatie
ervan plaatsvindt vanaf 1 januari 2016.
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Het Richtlijnvoorstel is nog het voorwerp van onderhandelingen tussen de Deelnemende
Lidstaten en kan daarom op elk moment nog worden gewijzigd. Bovendien moet het
Richtlijnvoorstel, van zodra het werd goedgekeurd (de “Richtlijn”) nog worden omgezet in de
nationale wetgeving van de Deelnemende Lidstaten en kunnen de nationale bepalingen ter
omzetting van de Richtlijn van de Richtlijn zelf afwijken.
Beleggers moeten hun eigen belastingadviseurs raadplegen voor wat betreft de gevolgen van de
BFT die gepaard gaan met de inschrijving op, de verwerving, eigendom en vervreemding van
aandelen van de Vennootschap.
Dividendpolitiek van de Vennootschap
De Vennootschap heeft nooit dividenden voorgesteld of uitbetaald op haar aandelen. In de
toekomst zou het dividendbeleid van de Vennootschap kunnen wijzigen na beslissing door de
Raad van Bestuur. Elke uitkering van dividenden zal gebaseerd zijn op de resultaten, de
financiële toestand en de kapitaalvereisten van de Vennootschap en andere factoren die
belangrijk geacht worden door de Raad van Bestuur. De Belgische wetgeving en de statuten van
de Vennootschap vereisen niet dat de Vennootschap dividenden uitkeert. Op dit moment
verwacht de Raad van Bestuur dat alle inkomsten (als die er zijn) gegenereerd door de
activiteiten van de Vennootschap zullen overgedragen worden voor de ontwikkeling en de groei
van haar activiteiten en verwacht geen uitkering van dividenden aan de aandeelhouders in de
nabije toekomst.
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DISCLAIMERS EN MEDEDELINGEN

Toekomstgerichte informatie
Dit Informatiedocument bevat toekomstgerichte verklaringen en inschattingen door de
Vennootschap met betrekking tot de verwachte toekomstige prestatie van de Vennootschap en de
markt waarin de Vennootschap actief is. Bepaalde van deze verklaringen, verwachtingen en
inschattingen kunnen worden herkend aan het gebruik van woorden als, zonder beperking,
“geloven”, “voorzien”, “verwachten”, “voornemen”, “plannen”, “nastreven”, “schatten”,
“zouden kunnen”, “zullen”, “voorspellen”, “ramen” en “voortzetten” en andere soortgelijke
uitdrukkingen. Zij omvatten alle zaken die geen historische feiten zijn. Deze verklaringen,
verwachtingen en inschattingen zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen en
beoordelingen van gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren, die redelijk
werden geacht toen ze werden gemaakt, maar achteraf ook onjuist kunnen blijken te zijn.
Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhankelijk zijn van factoren
die buiten de controle van de Vennootschap liggen. Bijgevolg is het mogelijk dat de werkelijke
resultaten, de financiële toestand, prestatie of verwezenlijkingen van de Vennootschap of de
resultaten van de sector wezenlijk blijken te verschillen van enige toekomstige resultaten,
prestatie of verwezenlijkingen die expliciet of impliciet vervat zijn in deze verklaringen,
verwachtingen en inschattingen. Factoren die dergelijk verschil kunnen veroorzaken omvatten,
doch zijn niet beperkt tot, de factoren die worden besproken in het deel “Risicofactoren”. Gezien
deze onzekerheden wordt er geen enkele verklaring gegeven aangaande de nauwkeurigheid of
redelijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen, verwachtingen en inschattingen.
Bovendien gelden toekomstgerichte verklaringen, verwachtingen en inschattingen enkel op de
datum van het Informatiedocument. De Vennootschap wijst iedere verplichting af om dergelijke
toekomstgerichte verklaringen, verwachtingen of inschattingen te actualiseren om eventuele
veranderingen in de verwachtingen van de Vennootschap in verband daarmee of in
gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen, verwachtingen
of inschattingen gebaseerd zijn, te weerspiegelen, behalve in de mate dat dit verplicht is onder
Belgisch recht. Dit document maakt geen aanbod uit (en maakt er ook geen deel van uit) om
effecten te verkopen noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of
inschrijving op effecten van de Vennootschap.
Alle verklaringen werden gemaakt en alle informatie werd aangeleverd op datum van 30
september 2014, tenzij expliciet anders vermeld.
Sectorgegevens, marktaandeel, classificatie en andere gegevens
Tenzij in dit Informatiedocument anders aangegeven, zijn de sectorgegevens, gegevens over het
marktaandeel, rangschikkingen en andere gegevens die in dit Informatiedocument zijn vervat,
gebaseerd op onafhankelijke sectorpublicaties, op rapporten uitgegeven door
marktonderzoeksbureaus en op andere onafhankelijke bronnen of op de eigen ramingen van het
management van de Vennootschap die naar het oordeel van het management redelijk zijn. De
informatie die door derden werd verstrekt, is in het Informatiedocument correct weergegeven en,
voor zover de Vennootschap weet of heeft kunnen vaststellen op basis van deze gepubliceerde
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informatie, zijn er geen gegevens weggelaten waardoor de gepubliceerde informatie
onnauwkeurig of misleidend zou worden.
De Vennootschap en hun respectieve adviseurs hebben deze informatie niet onafhankelijk
onderzocht. Bovendien is marktinformatie onderhevig aan wijzigingen en kan dergelijke
informatie niet altijd met volledige zekerheid worden geverifieerd, omdat de beschikbaarheid en
de betrouwbaarheid van ruwe gegevens beperkt is, door de vrijwillige aard van het
informatievergaringsproces en door andere beperkingen en onzekerheden die inherent zijn aan
statistische peilingen naar marktinformatie. Ook wordt in publicaties van derden doorgaans
verklaard dat de informatie die ze bevatten werd verkregen van bronnen die zij als betrouwbaar
beschouwen, maar dat de nauwkeurigheid en de volledigheid van die informatie niet kan worden
gegarandeerd. Bijgevolg dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de
Vennootschap niet kan garanderen dat sectorgegevens, gegevens in verband met het
marktaandeel, rangschikkingen en andere vergelijkbare gegevens in dit Informatiedocument, en
ramingen en meningen die op dergelijke gegevens gebaseerd zijn, juist zijn.
Afronding van financiële en statistische informatie
Bepaalde financiële en statistische informatie in dit Informatiedocument zijn afgerond en
aangepast om rekening te houden met valutaomrekeningen. Bijgevolg is het mogelijk dat de som
van bepaalde gegevens niet gelijk is aan het weergegeven totaal.
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1.

1.1.

ALGEMENE INFORMATIE EN PARTIJEN VERANTWOORDELIJK VOOR
DIT INFORMATIEDOCUMENT

Inleiding

1.1.1. Het Informatiedocument
Dit Informatiedocument werd opgesteld door de Vennootschap in overeenstemming met artikel
18, § 2, d), van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten
en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
Dit document maakt geen aanbod uit (en maakt er ook geen deel van uit) om effecten te
verkopen noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op
effecten van de Vennootschap.
De Vennootschap heeft op 24 april 2014 een kapitaalverhoging door inbreng in natura (de
“Kapitaalverhoging”) goedgekeurd, ten gevolge waarvan 177.325.000 nieuwe aandelen (de
“Nieuwe Aandelen”) werden gecreëerd (cf. infra deel 5.2.1.). Vervolgens werd op de
Buitengewone Algemene Vergadering van 22 mei beslist om een omgekeerde aandeelsplitsing
door te voeren. (cf. infra deel5.2.3.). Het Informatiedocument werd opgesteld met het oog op de
toelating tot de verhandeling van de 7.093.000 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussel op grond
van en in overeenstemming met artikel 18, § 2, d), van de wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.

1.1.2. Beschikbaarheid van het Informatiedocument
Om kosteloos een kopie van het Informatiedocument te bekomen, gelieve contact op te nemen
met:
4Energy Invest NV
Ter attentie van Dhr. Filip Lesaffer en/of Dirk Slegers
De Snep 3324
3945 Ham
België
Telefoon: +32 (0)13 35 07 84
Fax: +32 (0)13 35 07 99
E-mail: filip.lesaffer@4energyinvest.com
E-mail: dirk.slegers@4energyinvest.com

Het Informatiedocument is
(www.4energyinvest.com).

ook

beschikbaar
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op

de

website

van

4Energy

Invest

Het publiceren van het Informatiedocument op het internet houdt geen aanbod in tot verkoop,
noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod, van enige aandelen van de Vennootschap aan
welke persoon dan ook, in om het even welk rechtsgebied. De elektronische versie mag niet
gekopieerd, beschikbaar gesteld of afgedrukt worden voor doeleinden van verspreiding. Het
Informatiedocument is enkel rechtsgeldig in haar originele versie, gecirculeerd in België in
overeenstemming met de toepasselijke wetten. Andere informatie op de website van de
Vennootschap, buiten de documenten opgenomen door verwijzing in dit Informatiedocument, of
informatie op enige andere website vormen geen deel van het Informatiedocument.

1.2.

Personen verantwoordelijk voor de inhoud van het Informatiedocument

De Vennootschap, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur (zie ook infra deel 9.2.) is
verantwoordelijk voor de inhoud van dit Informatiedocument.
Op datum van dit Informatiedocument is de Raad van Bestuur samengesteld uit de volgende zes
(6) leden:
Naam
CI2I BVBA1

Functie
Uitvoerend voorzitter

Mandaat
2012-2016

VEM BVBA2
Hamaco BVBA3

Niet-uitvoerend bestuurder
Niet-uitvoerend, onafhankelijk
bestuurder

2012-2016
2012-2016

INFIGO BVBA4

Niet-uitvoerend, onafhankelijk
bestuurder

LRM Beheer NV5

Niet-uitvoerend bestuurder

BREVAK BVBA6

Niet-uitvoerend bestuurder

Via coöptatie tot 2016 te
bevestigen door de
Algemene vergadering van
28 mei 2015
Via coöptatie tot 2016
te bevestigen door de
Algemene vergadering van
28 mei 2015
Via coöptatie tot 2016
te bevestigen door de
Algemene vergadering van
28 mei 2015

De Raad van Bestuur verklaart dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te
garanderen en, voor zover hem bekend, de gegevens in dit Informatiedocument met de

1

Met als vaste vertegenwoordiger Filip Lesaffer.
Met als vaste vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout.
3
Met als vaste vertegenwoordiger Henri Meyers.
4
Met als vaste vertegenwoordiger Frank Bruyneel.
5
Met als vaste vertegenwoordiger Stijn Bijnens.
6
Met als vaste vertegenwoordiger Jo Breesch.
2
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werkelijkheid overeenkomen en dat geen gegevens zijn weggelaten die een invloed hebben op de
inhoud van dit document.
Dit Informatiedocument is bedoeld om informatie te verstrekken aan potentiële beleggers in de
context van en met als uitsluitend doel de verrichtingen die dit Informatiedocument beoogt, te
evalueren. Het bevat geselecteerde en verkorte informatie, drukt geen verbintenis, erkenning of
afstandsverklaring uit, en creëert geen expliciete of impliciete rechten ten aanzien van andere
personen dan potentiële beleggers. De inhoud van dit Informatiedocument mag niet worden
opgevat als een interpretatie van de rechten en verplichtingen van 4Energy Invest, van de
marktpraktijken of van contracten die door 4Energy Invest zijn aangegaan.

1.3.

Beschikbare informatie

De Vennootschap moet haar (gecoördineerde) statuten en alle andere akten die bekendgemaakt
moeten worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad neerleggen ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Hasselt (België), waar deze beschikbaar
zijn voor het publiek. Een kopie van de meest recente gecoördineerde statuten (cf. infra 11.1
bijlage 1) en van het corporate governance charter is ook beschikbaar op de website van de
Vennootschap (www.4EnergyInvest.com). Voor de beschikbaarheid van het Informatiedocument
cf. supra 1.1.2.
In overeenstemming met het Belgisch recht moet de Vennootschap gecontroleerde enkelvoudige
en geconsolideerde jaarrekeningen opstellen. De enkelvoudige en geconsolideerde
jaarrekeningen en de daarop betrekking hebbende verslagen van de Raad van Bestuur en de
commissaris worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, waar ze beschikbaar zijn voor
het publiek. Bovendien maakt de Vennootschap, als Vennootschap genoteerd op een
gereglementeerde markt, in overeenstemming met het KB van 14/11/2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten op een
gereglementeerde markt, haar halfjaarlijks en haar jaarlijks financieel verslag bekend via een
persbericht en via haar website www.4energyinvest.com onder de rubriek ‘investeerders –
financiële verslagen’. Deze informatie blijft aldaar beschikbaar gedurende 5 jaar conform het KB
van 14/11/2007.
De Vennootschap moet ook volgens artikel 10 (hoofdstuk 2: markten en transacties in financiële
instrumenten) van de wet van 2/8/2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten koersgevoelige informatie bekendmaken aan het publiek. Verder dient ze
volgens de Transparantiewetgeving vervat in de wet van 2/5/2007 en het KB van 14/2/2008 op
de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, informatie over haar aandeelhoudersstructuur
en bepaalde andere informatie bekend te maken aan het publiek. In overeenstemming met het
Koninklijk Besluit van 14 maart 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van
financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische
gereglementeerde markt, zal dergelijke informatie en documentatie beschikbaar worden gesteld
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via persberichten, de financiële pers in België, de website van de Vennootschap, de
communicatiekanalen van Euronext Brussel of een combinatie van deze media.
1.4.

Mededeling aan beleggers

1.4.1. Beslissing tot beleggen
Toekomstige beleggers moeten bij het nemen van een beslissing om te beleggen steunen op hun
eigen onderzoek van de Vennootschap en de voorwaarden van de toelating tot verhandeling, met
inbegrip van de risico’s en de verdiensten. Enige samenvatting of beschrijving in het
Informatiedocument van wettelijke bepalingen, vennootschapsstructuren of contractuele
verhoudingen zijn louter ter informatie en mogen niet worden beschouwd als juridisch of fiscaal
advies betreffende de interpretatie of afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen of
verhoudingen. In het algemeen dient geen enkele informatie in het Informatiedocument
beschouwd te worden als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Beleggers dienen hun eigen
advocaat, boekhouder en andere adviseurs te raadplegen voor juridisch, fiscaal, zakelijk,
financieel en aanverwant advies over het beleggen in aandelen van de Vennootschap. De
aandelen van de Vennootschap werden niet aanbevolen door een federale of gewestelijke
effectencommissie of administratieve instantie in België of elders.
Geen dealer, verkoper of andere persoon werd gemachtigd om enige informatie te verstrekken of
enige verklaring af te leggen met betrekking tot de toelating tot verhandeling van de Nieuwe
Aandelen die niet is opgenomen in het Informatiedocument. Andere of tegenstrijdige informatie
is niet betrouwbaar. De activiteiten van de Vennootschap, haar financiële toestand, haar
bedrijfsresultaten en de informatie vervat in het Informatiedocument kunnen veranderd zijn sinds
die data. Ingeval van een belangrijke nieuwe ontwikkeling of materiële afwijking zal de
Vennootschap een persbericht publiceren.

1.4.2. Bepaalde beperkingen op de verspreiding van het Informatiedocument
De verspreiding van het Informatiedocument kan bij wet beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden
buiten België. 4Energy Invest verklaart geenszins dat het Informatiedocument rechtsgeldig mag
worden verspreid in rechtsgebieden buiten België. 4Energy Invest wijst elke aansprakelijkheid af
voor een dergelijke verspreiding. Dienovereenkomstig, mag het Informatiedocument niet worden
verspreid of gepubliceerd in een rechtsgebied buiten België, behalve in omstandigheden die in
overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten en reglementeringen. Het
Informatiedocument houdt geen aanbod in tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van
een aanbod tot het kopen van enige aandelen van de Vennootschap. Het Informatiedocument
mag niet verspreid worden aan het publiek in enig rechtsgebied buiten België waar een
registratie, kwalificatie of andere vereisten bestaan of kunnen bestaan met betrekking tot de
toelating tot verhandeling van aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, en

44

mag in het bijzonder niet verspreid worden naar het publiek in de V.S., Zwitserland, Canada,
Australië of Japan of het Verenigd Koninkrijk.

2. MET DE WETTELIJKE CONTROLE BELASTE COMMISSARIS

VGD Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Greenland,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, 1090 Brussel (Jette) (ingeschreven in het Instituut
van Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00150) vertegenwoordigd door Philip De Meyer,
bedrijfsrevisor, werd aangesteld als commissaris op de buitengewone algemene vergadering van
de Vennootschap dd. 24 mei 2012. Diens mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering te houden in 2015 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
De totale bezoldiging van de commissaris (en verbonden vennootschappen) in 2013 bedroeg
74.427,25 EUR (exclusief BTW).

3. ALGEMENE INFORMATIE OVER 4ENERGY INVEST

3.1. Algemene informatie over 4Energy Invest

4Energy Invest is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, voor onbepaalde duur
opgericht op 28 september 2005, met maatschappelijke zetel op het adres De Snep 3324, 3945
Ham, en geregistreerd in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
0876.488.436 (Hasselt). De Vennootschap en haar dochterondernemingen vormen een in België
gevestigde groep die is opgericht om een portefeuille samen te stellen en te beheren van kleine
tot middelgrote lokaal georganiseerde projecten die biomassa direct omzetten in elektriciteit
en/of proceswarmte.
Sinds 17 juni 2008 worden de aandelen van 4Energy Invest onvoorwaardelijk genoteerd op
Euronext Brussel. In het kader van zijn beursgang heeft 4Energy Invest 3.520.000 nieuwe
aandelen uitgegeven, wat neerkwam op een bruto-opbrengst voor de Vennootschap van EUR 22
miljoen. Na de beursgang waren er in totaal 12.520.090 aandelen van 4Energy Invest in omloop.
Op 24 april 2014 heeft de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap de
Kapitaalverhoging goedgekeurd (cf. Infra 5.2.1.), ten gevolge waarvan er 177.325.000 nieuwe
aandelen (de “Nieuwe Aandelen”) werden gecreëerd. De Kapitaalverhoging heeft het totale
maatschappelijke kapitaal gebracht op EUR 20.948.484, vertegenwoordigd door 189.845.090
aandelen, zijnde een fractiewaarde van EUR 0,11/aandeel.
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Op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 22 mei 2014 werd de
Omgekeerde Aandelensplitsing goedgekeurd. De effectieve uitvoering van deze omgekeerde
aandelensplitsing vond plaats op 6 juni 2014. Deze heeft het aantal aandelen van de
Vennootschap op 7.593.794 gebracht (i.p.v. 189.845.090), wat de fractiewaarde van de aandelen
van de Vennootschap op EUR 2,76/aandeel gebracht heeft, zijnde het maatschappelijk kapitaal
van EUR 20.948.484 gedeeld door 7.593.794 aandelen. Over de Omgekeerde Aandelensplitsing,
cf. Infra 5.2.3.
4Energy Invest en haar dochtervennootschappen baten momenteel de volgende installaties uit:




Amel I-warmtekrachtkoppelingsproject ('Amel I'): in commerciële exploitatie sinds
november 2007 (geëxploiteerd binnen Renogen);
Amel II-warmtekrachtkoppelingsproject ('Amel II'): in commerciële exploitatie sinds
mei 2008 (geëxploiteerd binnen Renogen);
Warmtekrachtkoppelingsproject van Ham ('Ham'): het project wordt beschouwd als in
precommerciële exploitatie sinds november 2011, ondanks het feit dat het project pas
eind april 2012 is overgenomen van de EPC-aannemer (geëxploiteerd binnen
4HamCogen) na voltooiing van de uitstaande werken en het fine-tunen van de installatie.

Verder bezit Renogen ook nog een installatie voor de productie van vaste brandstoffen zoals
hout pellets en gedroogde houtsnippers (‘Amel III’) die momenteel niet operationeel is.
Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van de verscheidene installaties van de
Vennootschap, zie infra deel 4.4.
Voor een overzicht van de structuur van de Vennootschap en de dochtervennootschappen,
evenals een overzicht van de verscheidene participaties zie deel 3.3.

3.2. Maatschappelijk doel van 4Energy Invest

Het maatschappelijk doel van 4Energy Invest luidt – conform artikel 3 van de gecoördineerde
statuten (bijlage 1) – als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
•

Het bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins verwerven van enig belang, participatie of deelneming in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
verenigingen of andere personen.
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•

Het beheren, valoriseren en te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van deze
belangen, participaties en deelnemingen.
Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
activiteiten, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
activiteiten, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie of deelneming
heeft.

•

Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering
aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
verenigingen en personen waarin zij een belang, een participatie of een deelneming
heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een holding, in de
ruimste betekenis.

•

Het bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, fusie of anderszins verwerven, bouwen, huren,
verhuren, beheren, exploiteren, valoriseren, verkopen of anderszins te gelde maken van
onroerende goederen, zonder onderscheid in België of in het buitenland.

•

Het bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, fusie of anderszins verwerven, beheren,
exploiteren, valoriseren, verkopen of anderszins te gelde maken van (zakelijke of andere)
rechten op of in verband met onroerende goederen, zonder onderscheid in België of in
het buitenland.

•

De productie, de exploitatie, het beheer, de handel, de verkoop en de distributie van
energiebronnen, met inbegrip van (maar daartoe niet beperkt) biomassa en van energie,
daar onder begrepen (maar daartoe niet beperkt) warmte en elektriciteit opgewekt,
gemaakt, geproduceerd of verkregen uit traditionele of hernieuwbare energiebronnen
zoals onder meer (maar daartoe niet beperkt) biomassa, water, geothermische warmte,
wind en zon, of van de daarmee verband houdende rechten, waarden of activa.

•

Het onderzoeken, identificeren, concipiëren, ontwerpen, uitwerken, ontwikkelen,
realiseren,, aanpassen, onderhouden, beheren, aanwenden, promoten, kopen, verkopen
of anderszins verwerven of overdragen en meer algemeen exploiteren van bestaande en
nieuwe projecten, activiteiten, rechten of activa die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op, verband houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie,
beheer en handel in energie (in de meest ruime zin van het woord) in het algemeen en
van hernieuwbare energie(bronnen) in het bijzonder met inbegrip van (maar daartoe niet
beperkt) Groenestroomcertificaten en CO²-certificaten.

•

Het rechtsreeks of onrechtstreeks leveren van diensten met betrekking tot bestaande en
nieuwe projecten, activiteiten, rechten of activa die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op, verband houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie,
beheer en handel in energie (in de meest ruime zin van het woord) in het algemeen en
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van hernieuwbare energie(bronnen) in het bijzonder, zowel aan tussenpersonen als aan
eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden als bedrijven.
•

Het ontwikkelen, verzamelen, verwerven, structureren, beheren, exploiteren en te gelde
maken in de meest ruime betekenis van gegevens, knowhow, licenties, octrooien of
andere (intellectuele) materiële of immateriële rechten of activa in verband met
bestaande en nieuwe projecten en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op, verband houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie,
beheer en handel in energie (in de meest ruime zin van het woord) in het algemeen en
van hernieuwbare energie(bronnen) in het bijzonder.

•

Zich voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
personen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten, leningen of andere financieringsvormen verlenen, en
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

•

Alle technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde
activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen.

Uitgezonderd, in voorkomend geval, gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige
machtigingen of vergunningen ontbreken.
De voormelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te
worden.”
De volledige statuten zijn terug te vinden in bijlage 1 (cf infra 11.1).

3.3. Structuur van 4Energy Invest en haar dochtervennootschappen

3.3.1. Schematisch overzicht van de groep
De huidige groepsstructuur van 4Energy Invest en haar dochtervennootschappen is de volgende:
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•

Renogen is de eigenaar van de operationele warmtekrachtkoppelingsinstallaties Amel I
en Amel II, en is eigenaar van de asset Amel III (eventuele productie van vaste
brandstoffen zoals hout pellets en gedroogde houtsnippers – momenteel niet in gebruik);

•

4HamCogen is de eigenaar van de operationele warmtekrachtkoppelingsinstallatie in
Ham;

•

Amel Bio is een ‘special purpose company’ die de te verwerken biomassa aankoopt en
doorverkoopt aan Renogen en 4HamCogen.

3.3.2. Overzicht van de verscheidene vennootschappen uit de groep
Vennootschapsnaam
4Energy Invest NV

Maatschappelijke Rechtspersonenregister Ondernemingsnummer
zetel
De Snep 3324
RPR Hasselt
BE 0876.488.436
3945 Ham

Renogen SA

Holzstrasse 5
4770 Amblève

RPR Eupen

BE 0475.384.528

Amel Bio SA

Holzstrasse 5
4770 Amblève

RPR Eupen

BE 0881.829.176

4HamCogen NV

De Snep 3324
3945 Ham

RPR Hasselt

BE 0820.139.057
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4. HUIDIGE ACTIVITEITEN VAN 4ENERGY INVEST
4.1. Inleiding

4.1.1. Algemeen
4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie. Het streeft
naar de vorming en het beheer van een portefeuille van kleine tot middelgrote geïntegreerde
projecten voor de directe valorisatie van biomassa in de vorm van energie door de productie van
elektriciteit en warmte voor industriële klanten. 4Energy Invest identificeert potentiële projecten
op basis van biomassa, voert een haalbaarheidsstudie uit en verzorgt eventueel de ontwikkeling,
financiering, bouw en exploitatie van het project, in nauwe samenwerking met zorgvuldig
geselecteerde leveranciers en partners.
De projecten voor warmtekrachtkoppeling in Amel en Ham zijn op een duurzame wijze
ontwikkeld, aan de hand van een benadering die voor alle belanghebbenden win-winsituaties
schept. 4Energy Invest bevoorraadt zijn energiecentrale in grote mate met biomassa uit het afval
(niet-verontreinigd hout).
De inkomsten van projecten voor warmtekrachtkoppeling komen voort uit de verkoop van
energie en Groenestroomcertificaten. 4Energy Invest verkoopt energie in de vorm van warmte
(MWth) aan zijn lokale industriële partners, die intensieve verbruikers zijn. De geproduceerde
elektriciteit wordt geïnjecteerd in het distributienet en verkocht aan energieleveranciers (SPE
Luminus (Amel) en AXPO (Ham)). Daarnaast verkoopt 4Energy Invest zijn
Groenestroomcertificaten aan de energieleveranciers of INFRAX (Vlaanderen) of de Région
Wallonne (Wallonië).

4.1.2. Warmtekrachtkoppeling: directe valorisatie van afval biomassa
Via haar dochteronderneming Renogen heeft de Vennootschap de exploitatie voortgezet van haar
twee warmtekrachtkoppelingsinstallaties op basis van houtige biomassa in Amel (Wallonië,
België), die respectievelijk in 2007 en 2008 in commerciële exploitatie zijn gebracht (zie
hieronder deel 4.4.1.1.1 en 4.4.1.1.2).
De operationele marges daalden in de voorbije jaren. De belangrijkste redenen waren de lagere
elektriciteitsprijzen, de verminderde kwaliteit van de biomassa (hoger volume aan biomassa en
hogere kost voor assen) en de lagere verkoopprijs van de Groenestroomcertificaten.
In december 2009 startte de Vennootschap (via haar dochteronderneming 4HamCogen) met de
bouw van een warmtekrachtkoppelingsproject op basis van houtige biomassa in Ham
(Vlaanderen, België) (zie hieronder deel 4.4.1.1.3). Het project werd vanaf november 2011 in
pre-commerciële exploitatie genomen. In deze fase draagt de constructeur de
verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het onderhoud. Vanaf april 2012 ging het project
dan in commerciële exploitatie: op datum van dit Informatiedocument draait de site autonoom.
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De
Vennootschap
en
haar
dochtervennootschappen
warmtekrachtkoppelingsinstallaties uit op 2 sites (zie hieronder deel 4.4):



baten

nu

3

Amel I en II op de site te Amel, uitgebaat door de juridische entiteit Renogen; en
Ham op de site te Ham, uitgebaat door de juridische entiteit 4HamCogen.

4.2. Concurrentiële voordelen
4Energy Invest meent dat bepaalde belangrijke factoren het van andere actoren op de markt van
de (hernieuwbare) energie onderscheiden en concurrentievoordelen kunnen opleveren.

4.2.1. Trackrecord in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een installatie voor
warmtekrachtkoppeling
De implementatie van de projecten Amel I+II en 4HamCogen geven 4Energy Invest een
strategische aanwezigheid op de markt van de warmtekrachtinstallaties op basis van houtige
biomassa. 4Energy Invest heeft de afgelopen jaren een sterke ervaring opgebouwd in het
ontwikkelen en exploiteren van projecten met warmtekrachtkoppeling op basis van deze
complexe biomassa. Deze unieke ervaring is cruciaal om de lokale overheden, de industriële
partners en de belangrijke leveranciers te overhalen om als partners van 4Energy Invest in de
toekomst eventueel vergelijkbare projecten te ontwikkelen.

4.2.2. Nadruk op duurzame projecten op maat
4Energy Invest heeft een uitgesproken voorkeur voor projecten met een sterke lokale industriële
basis en op basis van biomassa met een duurzaam karakter Afhankelijk van de belangrijkste
eigenschappen van het project biedt 4Energy Invest aangepaste en duurzame oplossingen aan die
beantwoorden aan de wensen van haar stakeholders.

4.2.3. Gefocuste biomassa speler
4Energy Invest concentreert zich op biomassa met een duurzaam karakter en de omzetting ervan
in energie.

4.3. Strategie
Vertrekkend van de multidisciplinaire ervaring en expertise van zijn management team en de
volledig operationele installatie in Amel en Ham, wil 4Energy Invest samen met zorgvuldig
geselecteerde partners vergelijkbare kleine tot middelgrote projecten met warmtekrachtkoppeling
in België blijven identificeren, ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en exploiteren. Dergelijke
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projecten moeten in het ideale geval een sterke basis hebben bij lokale industriële spelers, die de
biomassa leveren en de eerste afnemers kunnen zijn van warmte en, op langere termijn, van
andere producten met meerwaarde.
Daarnaast onderzoekt 4Energy Invest manieren om zich nog beter te integreren in de sourcing
van de biomssa. De belangrijkste strategieën die 4Energy Invest hanteert om deze doelstellingen
te bereiken, worden hierna samengevat.

4.3.1. Energie en milieuwaarde scheppen
4Energy Invest wil haar portefeuille verder uitbouwen met geïntegreerde projecten die afval
biomassa valoriseren in de vorm van energie. Deze strategie schept inherent waarde in twee
belangrijke vormen: energiewaarde (door de opwekking en de verkoop van elektriciteit en
warmte) en milieuwaarde (die financieel gevaloriseerd kan worden door de verkoop van
Groenestroomcertificaten).
De regulerende stelsels die de milieuwaarde van projecten met afval biomassa in financiële
waarde vertalen, variëren van regio tot regio. De strategie van 4Energy Invest is gebaseerd op de
ontwikkeling van industriële projecten die rekening houden met het regulerende kader, om hun
energie- en milieuwaarde te maximaliseren.
Hoewel regulerende systemen inherent onzeker zijn en vaak veranderen, meent 4Energy Invest
dat het gebruik kan maken van de huidige trend van een krachtiger milieubeleid en de promotie
van groene energie.

4.3.2. Nadruk op lokaal geïntegreerde duurzaamheid
4Energy Invest probeert een sterke nadruk te leggen op de duurzaamheid in de bevoorrading en
ontwikkeling van zijn projecten. 4Energy Invest meent dat het van cruciaal belang is zich te
concentreren op kleine en middelgrote centrales die lokale biomassa gebruiken, onder meer om
de kosten en de schadelijke impact van het transport op het milieu te beperken.
Bovendien leiden lokale biomassacentrales tot een beduidende beperking van de kosten van de
industriële klanten voor energie, afvalverwerking en transport. Aangezien de industriële
processen van deze klanten veel warmte verbruiken, helpt 4Energy Invest hen om hun
concurrentiepositie te verstevigen. 4Energy Invest streeft naar het creëren van duurzame winwinsituaties voor alle belanghebbenden.

4.3.3. Risico’s beheren en kosten controleren
4Energy Invest wil de risico’s, kosten en timing van zijn bestaande installaties zorgvuldig blijven
controleren en beheren. Actieplannen zijn gelanceerd om het functioneren van de installaties
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verder te optimaliseren. Deze plannen hebben voornamelijk betrekking op investeringen en het
versterken van het team en zullen om de 6 maanden worden geëvalueerd.

4.4. Overzicht van de operaties en projecten van het bedrijf

4.4.1. Projecten voor warmtekrachtkoppeling met biomassa
Op de datum van het Informatiedocument heeft 4Energy Invest geen projecten in ontwikkeling.
4Energy Invest heeft wel de ambitie om nieuwe projecten te bestuderen en/of bestaande
projecten te integreren.

4.4.1.1. Operationele projecten
4.4.1.1.1. Amel I
Via Renogen, een dochtermaatschappij in volledige eigendom, bezit 4Energy Invest een terrein
(ongeveer 1,4 ha) in het industriepark Kaiserbaracke in Amel (Wallonië, België), dat aan de
autosnelweg E42 grenst. Momenteel zijn drie houtverwerkende bedrijven op het industriepark
actief. Er is potentieel voor de uitbreiding van de activiteiten van deze bedrijven en voor de
vestiging van nieuwe bedrijven. Op dit industriepark heeft 4Energy Invest (via Renogen,) een
centrale in warmtekrachtkoppeling met biomassa ontwikkeld. Renogen levert warmte aan twee
industriële partijen, Belwood Amel en Delhez-Bois (cf figuur 4.4).

Figuur [4.4]: Het concept van het geïntegreerde duurzame warmtekrachtkoppelingsproject
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Het project in Amel (‘‘Amel I’’) omvat twee soorten systemen voor warmtekrachtkoppeling: een
houtketel met stoomturbine en dieselmotor. Deze twee systemen kunnen afzonderlijk of samen
gebruikt worden. Deze dieselmotor is momenteel niet in gebruik gegeven de hoge kosten voor de
brandstof en de lage elektriciteitsprijzen.
De belangrijkste kenmerken van de twee technologiën worden hierna kort beschreven:
De warmtekrachtkoppeling met hout als brandstof
Technologie

Ketel met bewegend rooster met stoomturbine
met gecontroleerde extractie van warmte.

Proces

Ketel met hout en stoomturbine met
gecontroleerde extractie van warmte. Na het
onttrekken van de vereiste warmte voor de
lokale industriële klanten wordt de stoom
gebruikt voor de productie van elektriciteit.

Hoofdleverancier

Wärtsilä Biopower, Finland

Brandstof

Niet-verontreinigd
hout
vochtigheidsgraad tot 65%.

met

een

Renogen heeft een specifieke eenheid voor de
voorbereiding van de brandstof gebouwd
(zijnde
een
stockage
plaats
en
breekinstallatie).
Bruto vermogen

Maximaal
bruto
vermogen
van
stoomturbine: 5,5 MW elektrisch
Maximaal thermisch vermogen: 8 MW

Begin van de commerciële exploitatie

November 20077

de

De dieselmotor
Technologie

Dieselmotor

Proces

De motor kan
produceren.

Hoofdleverancier

Anglo Belgian Corporation (ABC), België

7

De testfase is begonnen in februari 2007.
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elektriciteit

en

warmte

Brandstof

Biobrandstoffen (zoals bijv. biodiesel)

Bruto vermogen

Maximaal 3MW elektrisch
Maximaal 2 MW thermisch

Begin van de commerciële exploitatie

Februari 2007

4.4.1.1.2. Amel II
4Energy Invest (via Renogen, een dochtermaatschappij in volledig eigendom) heeft een tweede
project in Amel (“Amel II”) gebouwd. Dit is een uitbreiding van Amel I, op hetzelfde terrein
waarvan 4Energy Invest de eigenaar is. De uitbreiding bestaat uit een tweede houtketel en een
tweede stoomturbine.
De belangrijkste kenmerken van Amel II zijn:
Technologie

Ketel met bewegend rooster met stoomturbine
met gecontroleerde extractie van warmte.

Proces

Ketel met hout en stoomturbine met
gecontroleerde extractie van warmte. Na het
onttrekken van de vereiste warmte voor de
lokale industriële klanten wordt de stoom
gebruikt voor de productie van elektriciteit.

Hoofdleverancier

Wärtsilä Biopower, Finland

Brandstof

Niet-verontreinigd
hout
vochtigheidsgraad tot 65%.

met

een

Men heeft een specifieke eenheid voor de
voorbereiding van de brandstof gebouwd.
Bruto vermogen

Maximaal
bruto
vermogen
van
stoomturbine: 5,7 MW elektrisch
Maximaal thermisch vermogen 8 MW

Begin van de commerciële exploitatie

Mei 2008
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4.4.1.1.3 Ham: commerciële exploitatie

Via 4HamCogen, een 100% dochter van 4Energy Invest, werd in Ham eveneens een
warmtekrachtkoppelingsproject opgestart. Sedert april van 2014 werd er een contract afgesloten
met Ecopower voor de levering van energie dewelke Ecopower gebruikt in zijn productieproces
van houtpellets.
Het project wordt beschouwd als in pre-commerciële exploitatie sinds november 2011, ondanks
het feit dat het project pas eind april 2012 is overgenomen van de EPC-aannemer (geëxploiteerd
binnen het bedrijf 4HamCogen) (zie woordenlijst onder 10.2) na voltooiing van de uitstaande
werken en het fine-tunen van de installatie.
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van het project Ham dat wordt
ontwikkeld:
Technologie

Ketel van MW Power: fluidized bed (zie
woordenlijst onder 10.2) met stoomturbine
voor de gecontroleerde extractie van warmte

Brandstof

Niet-verontreinigd
hout
vochtigheidsgraad tot 55%.

Bruto vermogen

Het maximale bruto vermogen van de
stoomturbine bedraagt 9,6 MWe.
Het maximale thermische vermogen bedraagt
16 MW

Status

Commerciële exploitatie vanaf april 2012

met

een

Alle productiecapaciteit samen (zijnde Amel I, Amel II, Ham en de dieselmotor) hebben een
theoretische capaciteit van 23,8 MW elektrisch wat overeenstemt met het verbruik van 50.000
gezinnen.

4.4.1.2. Niet-operationele projecten
4.4.1.2.1. Amel III

Amel III betreft een pellets productie entiteit. Het project werd beschouwd als in commerciële
exploitatie sinds 1 januari 2012 voor de productie van gedroogde houtspaanders en houtpellets
(geëxploiteerd binnen Renogen).
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Amel III is momenteel niet in operatie. De installatie zal echter maar heropgestart worden
ingeval positieve kasstromen kunnen gerealiseerd worden. Op heden zijn er geen vooruitzichten
om de installaties op korte termijn terug op te starten. Het management bekijkt verder op welke
manier de installatie op middellange termijn voor andere doeleinden binnen de groep kan ingezet
worden of een eventuele verkoop van de installatie mogelijk is.

4.5. Concurrentie
4Energy Invest heeft voornamelijk met concurrentie te maken in termen van de bevoorrading
van de biomassa.
Daarnaast zijn de potentiële concurrenten van 4Energy Invest in de sector van de groene energie:
•

•

•

Nutsbedrijven: Grote nutsbedrijven zijn potentiële concurrenten voor de ontwikkeling
van lokale projecten voor groene energie. 4Energy Invest heeft tot op heden ervaren dat
de omvang van de lokale projecten waarop 4Energy Invest zich concentreert in de meeste
te gevallen te klein lijkt en dus meestal buiten het bereik van de grotere nutsbedrijven
blijkt.
Onafhankelijke producenten van groene energie: 4Energy Invest concurreert ook met
andere producenten van hernieuwbare energie in de ontwikkeling van projecten. 4Energy
Invest meent echter dat de instapdrempel voor de markt van de biomassa vrij hoog is,
aangezien de bouw en de exploitatie van een centrale met warmtekrachtkoppeling met
biomassa een multidisciplinaire expertise en een procesknowhow veronderstellen die
cruciaal zijn voor het welslagen van het project en dit een investering vergt van meerdere
tientallen miljoen euros.
Industriële actoren (vooral in de houtsector) die voor hun productieprocessen sterk
afhankelijk zijn van warmte en elektriciteit, en mogelijk ook leveranciers van biomassa,
zoeken vaker manieren om zelf groene energie te produceren, om hun efficiëntie te
verbeteren en werkingskosten te verlagen. Deze bedrijven zijn geen zuivere
concurrenten, aangezien zij niet actief bijkomende projecten voor hernieuwbare energie
trachten te ontwikkelen. Wanneer zij beslissen om zelf een centrale met
warmtekrachtkoppeling te bouwen, kunnen zij echter wel beschouwd worden als
concurrent.

4.6. Het management en de Raad van Bestuur

Voor een overzicht van de curricula vitae van het managementteam en van de leden van de Raad
van Bestuur, wordt verwezen naar supra 9.2.4.en 9.4.2.
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4.7. Human Resources

Op datum van het Informatiedocument telt 4Energy Invest 35 werknemers in vast dienstverband.
Verder waren er per einde augustus 18 interims tewerkgesteld. Alle werknemers van 4Energy
Invest werken in België.

4.8. Geschillen
4.8.1. MIG BVBA

Gegeven de negatieve evolutie van de prijs/kwaliteit van de biomassa in het verleden en in het
bijzonder in 2013, werd de dienstverleningsovereenkomst tussen AmelBio SA en MIG BVBA,
vertegenwoordigd door Rob Wouters, met betrekking tot de aankoop van biomassa stopgezet en
werd de contractuele opzegvergoeding van 2 maanden betaald. MIG BVBA heeft achteraf een
vordering ingesteld voor bijkomende (schade)vergoeding bestaande uit variabele vergoedingen
voor de jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 en bijkomende verbrekingsvergoedingen voor een
totaal bedrag van 326 k€. Deze vordering is en wordt door de vennootschap AmelBio volledig
betwist. Anderzijds moet de vennootschap na beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst
bijkomende elementen vaststellen die de slechte uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst
door MIG BVBA, bevestigen. De vennootschap beraadt zich aangaande het instellen van een
vordering tot schadevergoeding tegen MIG BVBA. Momenteel is er een rechtszaak hangende
voor de rechtbank van Brussel. De zaak zal verder behandeld worden ter openbare terechtzitting
van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel van 16 maart 2015.

4.8.2. Beckers NV
In de loop van 2008 werden er door Beckers NV diverse grondwerken uitgevoerd in opdracht
van Agricon NV op de site te Ham. Na de werken ontstond er een dispuut omtrent de kost van de
uitgevoerde werken en werd er een rechtszaak aangespannen door Agricon tegen Beckers maar
Agricon maakte in haar dagvaarding ook melding als eisende partij van Renogen, die evenwel
geen enkel mandaat had verleend aan de raadsman van AgriconOndanks meermaals te hebben
gemeld dat Renogen niets met de zaak had te maken, werd Renogen zonder medeweten blijvend
vertegenwoordigd door de advocaat van Agricon en werd Renogen zo blijvend bij de rechtszaak
betrokken. Op 28 juni 2012 ontvangt Renogen een veroordeling van de rechtbank van
koophandel te Turnhout (dd. 16 januari 2012) tot betaling van 130.844€. Dit bedrag werd
gekantonneerd (bewaargeving bij de Deposito- en Consignatiekas, toereikend om tot waarborg te
strekken). Ondertussen werd er door Renogen een vordering tot (i) ontkentenis van
proceshandeling ingesteld en (ii) recuperatie van haar uitgaven en schade. De volgende
procesbehandeling vindt plaats in oktober 2014.
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4.8.3. LNE (Vlaamse Overheid: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)
Op 18 november 2013 maakte de toezichthouder van de afdeling Milieu-inspectie een procesverbaal op voor een inbreuk op de milieuwetgeving dat werd vastgesteld bij het bedrijf
4HamCogen. In het proces-verbaal wordt melding gemaakt van een schending van de
reglementering inzake de milieuhygiëne (overschrijding van de emissiegrenswaarden voor de
parameter “totaal stof” aan de schoorsteen van de wervelbedoven van de biomassacentrale). De
procureur des Konings besliste om niet over te gaan tot de strafrechterlijke behandeling van het
vastgestelde milieudelict en maakte het dossier over aan LNE met het oog op een bestuurlijke
beboeting. LNE onderzoekt of er op basis van het opgestelde proces-verbaal al dan niet een
bestuurlijke boete zal worden opgelegd. De Vennootschap heeft de nodige maatregelen genomen
om de vastgestelde inbreuk te remediëren en onderzoekt hoe ze het vastgestelde probleem in de
toekomst kan vermijden. Intussen worden er op regelmatige basis metingen uitgevoerd waaruit
blijkt dat 4HamCogen de norm uit de milieuwetgeving respecteert.

Voor bovenstaande geschillen 4.8.1 tot en met 4.8.3 werd er in totaal een provisie geboekt van
382,2 k€ Deze provisie is een inschatting door de Raad van Bestuur op basis van de huidige
informatie en de input van haar adviseurs.
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5. INFORMATIE OVER HET KAPITAAL EN DE KAPITAALVERHOGING

5.1. Maatschappelijk kapitaal en aandelen van de Vennootschap

5.1.1. Kapitaal en aandelen
Op datum van dit Informatiedocument bedraagt het kapitaal van de vennootschap EUR
20.948.484, vertegenwoordigd door 7.593.794 aandelen op naam zonder nominale waarde,8 die
elk een identieke fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal
is volledig volgestort. Alle aandelen hebben dezelfde rechten9.
5.1.2. Andere uitstaande financiële instrumenten
Naast de aandelen beschreven in 5.1..1 hierboven, zijn er thans geen andere effecten uitgegeven
door de Vennootschap, die al dan niet het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.
Het Stock Option Plan 2008, waarvoor er op datum van afsluiting van het boekjaar (31 december
2013) nog 215.012 niet vervallen verworven warrants openstonden, is op datum van dit
Informatiedocument volledig uitgedoofd.

5.2. Beschrijving kapitaalsverhoging 2014 en situatie per 30 juni 2014

Onderstaand wordt belangrijke informatie meegedeeld met betrekking tot de kapitaalverhoging
en de omgekeerde aandelensplitsing die hebben plaatsgevonden in 2014 en die tot doel hadden
niet alleen de continuïteit van de Vennootschap te waarborgen, maar ook de koers van het
aandeel van de Vennootschap op een niveau te brengen dat beter past bij een onderneming met
de omvang van de Vennootschap.
Naast de onderstaande beschrijving van de kapitaalsverhoging en de omgekeerde
aandelensplitsing wordt er verwezen naar de talrijke verslagen van de Raad van Bestuur die
gepubliceerd zijn op de website van de Vennootschap (www.4EnergyInvest.com – rubriek
Investeerders – Informatie aandeelhouders – Aandeelhoudersvergaderingen) alsook naar het
jaarverslag 2013 voor een overzicht van de historische evolutie van het kapitaal en een
beschrijving van de situatie van de Vennootschap voor de Kapitaalverhoging gepubliceerd op de
website van de Vennootschap (www.4EnergyInvest.com – rubriek Investeerders – Financiële
verslagen - http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000231&lg=nl)

8
9

Zie ook deel 5.5.2.
Voor een overzicht van de rechten verbonden aan de aandelen, zie deel 7.
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5.2.1. De Kapitaalverhoging – buitengewone algemene vergadering dd. 24 april 2014
De algemene vergadering van de Vennootschap heeft op 24 april 2014 beslist om het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR 7.093.000 via een inbreng
in natura. van de door de investeerders (zie supra 5.2.2.) overgenomen schuldvorderingen van
de kredietverschaffers op de dochtervennootschappen van 4Energy Invest alsook van de inbreng
van een schuldvordering die was ontstaan door de verkoop van vaste materiële activa van de
investeerders aan de Vennootschap. Voor een gedetailleerde beschrijving van de inbreng in
natura wordt er verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 28 februari 2014 (cf
infra 11.2 bijlage 2) en het verslag van de commissaris d.d. 28 februari 2014 (cf infra 11.3
bijlage 3) in het kader van artikel 602 W. Venn.
Voor de Kapitaalverhoging bedroeg de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap
EUR 1,11/aandeel, hetzij het maatschappelijk van EUR 13.855.484, gedeeld door in totaal
12.520.090 aandelen. Na de Kapitaalverhoging en door de conventionele gelijkschakeling van de
nieuwe en bestaande aandelen bedroeg de fractiewaarde EUR 0,11, hetzij het maatschappelijk
kapitaal van EUR 20.948.484 gedeeld door in totaal 189.845.090 aandelen.
De Nieuwe Aandelen werden uitgegeven beneden pari aan een uitgifteprijs van EUR 0,04. Deze
uitgifteprijs lag echter nog steeds hoger dan de marktprijs die zou zijn gerealiseerd indien er zou
zijn ingegaan op de biedingen van derden dewelke ontvangen werden tijdens de zoektocht naar
een strategische partner in de 2de helft van 2013, aangezien deze biedingen voor het actief van de
Vennootschap substantieel lager lagen dan het totaal bedrag van de openstaande schulden. De
Kapitaalverhoging, die gepaard ging met een uitgifte van de Nieuwe Aandelen beneden
fractiewaarde, heeft geleid tot een versterking van het eigen vermogen en de geconsolideerde
balansstructuur van de Vennootschap.

5.2.2. De investeerders: Gimarco en LRM
Gimarco NV, is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht gevestigd te 8870 Izegem
Baronielaan 8, gecontroleerd door Dhr. Philiep Van Eeckhout, bestuurder bij 4Energy Invest.
CI2I BVBA, vast vertegenwoordigd door Filip Lesaffer, thans gedelegeerd bestuurder bij
4Energy Invest heeft tevens een minderheidsparticipatie verworven in Gimarco. Ook Jo Breesch,
via Brevak Bvba, bestuurder bij 4Energy Invest, heeft een minderheidsparticipatie in Gimarco.
LRM, voluit de Limburgse Reconversie Maatschappij, is een naamloze vennootschap met
maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt, België en ingeschreven onder
nummer 0425.138.972. LRM is als impact gedreven investeringsmaatschappij de katalysator
voor de transitie van de Limburgse “maakeconomie” in de richting van een innovatieve en
technologische economie. Met haar uniek verstrengeld aanbod van risicokapitaal en
infrastructuur, draagt LRM bij tot de transitie van het economische DNA van Limburg.
LRM bouwt mee aan kwalitatieve communities rond de Limburgse sectorclusters.
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De activiteiten van LRM dragen op die manier bij tot duurzame en inclusieve jobcreatie. LRM
richt zich tot alle sectoren en bedrijven, van starter over groeiende KMO tot grote onderneming.
De toegang tot LRM loopt via vijf domeinen: Technology & services, Health & Care,
Sustainable Societies, Space & Experience en Smart Manufacturing.

5.2.3. De Omgekeerde Aandelensplitsing – buitengewone algemene vergadering dd. 22
mei 2014
Bovenstaand werd reeds beschreven dat de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap
na de Kapitaalverhoging EUR 0,11 EUR/aandeel bedroeg. De Raad van Bestuur was van mening
dat een dergelijk lage fractiewaarde niet op het niveau zat dat paste bij en verwacht mocht
worden van een beursgenoteerd entiteit die de Vennootschap is.
Mede daarom werd door de Raad van Bestuur voorgesteld aan de buitengewone algemene
vergadering van de Vennootschap om een omgekeerde aandelensplitsing (de “Omgekeerde
Aandelensplitsing”) van 25:1 goed te keuren, die tot gevolg zou hebben dat elke aandeelhouder
van de Vennootschap nog 1/25ste zou aanhouden van het aantal aandelen van de Vennootschap
dat hij/zij aanhield in de Vennootschap vóór dergelijke Omgekeerde Aandelensplitsing.
Onderstaand worden de gevolgen van een dergelijke Omgekeerde Aandelensplitsing voor de
bestaande aandeelhouders van de Vennootschap, kort geïllustreerd.
De buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap heeft deze Omgekeerde
Aandelensplitsing goedgekeurd op 22 mei 2014. Het gevolg van deze goedkeuring is dat de
waarde van het aandeel van de Vennootschap met een 25-voud is toegenomen.
Vb. 1: Louter illustratief kan volgend voorbeeld aangehaald worden. Indien een aandeelhouder
van de Vennootschap 100 aandelen van de Vennootschap aanhield die elk een waarde van EUR
0,11 vertegenwoordigden, zal diezelfde aandeelhouder na de Omgekeerde aandelensplitsing 4
aandelen aanhouden die elk een waarde van EUR 2,76 vertegenwoordigen. Voor de aandeelhouder
van de Vennootschap verandert er aldus de facto niets, aangezien de totale waarde die hij/zij in
portefeuille heeft nagenoeg hetzelfde blijft.

Aandeelhouders die na de Omgekeerde Aandelensplitsing een niet-afgerond aantal aandelen van
de Vennootschap aanhielden, zagen hun participatie afgerond naar beneden en hebben het
overschot uitbetaald gekregen via hun bank, aan een prijs van EUR 0,148 per verloren aandeel,
i.e. de prijs die overeenstemt met het 30-daags gemiddelde van de periode voorafgaand aan de
buitengewone algemene vergadering dd. 22 mei 2014, i.e. de periode van 21 april 2014 t.e.m. 21
mei 2014.
Het dient bovendien benadrukt te worden dat ten gevolge van de Omgekeerde Aandelensplitsing
de rechten van de aandeelhouders ongewijzigd zijn gebleven.
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5.3. Informatie over de nieuwe aandelen welke toegelaten zullen worden tot de notering en
de verhandeling op Euronext Brussels
5.3.1. Uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen
Zoals bovenstaand beschreven (cf. supra 5.1. en 5.2.) heeft de Kapitaalverhoging geleid tot de
creatie van 7.093.000 Nieuwe Aandelen (na Omgekeerde Aandelensplitsing). De uitgifteprijs
van de Nieuwe Aandelen bedroeg EUR 1,0 per Nieuw Aandeel (wat overeenkomt met EUR 0,04
voor aandelensplitsing)
# aandelen
Vóór kapitaalverhoging
Kapitaalverhoging
Na Kapitaalverhoging
Na Kapitaalverhoging en Omgekeerde Aandelensplitsing

12.520.090
177.325.000
189.845.090
7.593.794

Fractiewaarde

Uitgifteprijs

€ 1,11
€ 0,04
€ 0,11
€ 2,76

De Raad van Bestuur stelde vast dat met het oog op het behoud van de continuïteit van de
Vennootschap en haar dochtervennootschappen, het noodzakelijk was dat deze Nieuwe
Aandelen uitgegeven werden aan een uitgifteprijs die lager was dan de op dat moment (vóór
kapitaalverhoging) bestaande fractiewaarde van EUR 1,11/aandeel én de koers van de bestaande
aandelen tijdens de geblokkeerde periode zijnde EUR 0,18/aandeel, doch nog steeds hoger dan
de door derden geschatte marktwaarde van het actief verminderd met het totaal bedrag van de
openstaande schulden. Enkel op deze manier was de Vennootschap in staat nieuwe geldmiddelen
aan te trekken. Op deze manier heeft de Vennootschap de liquiditeits- en solvabiliteitsratio in
sterke mate verbeterd, wat de onmiddellijke continuïteit van de Vennootschap ten goede komt.

5.3.2. Beschrijving van de Nieuwe Aandelen
De Nieuwe Aandelen worden uitgegeven naar Belgisch recht en zijn allemaal op naam, zonder
nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de
Vennootschap, met dien verstande dat deze Nieuwe Aandelen zullen delen in de resultaten van
de Vennootschap vanaf en voor het volledige boekjaar dat is begonnen op 1 januari 2014.
Indien van toepassing, zullen dividenden uitgekeerd op de Nieuwe Aandelen onderworpen zijn
aan de roerende voorheffing tegen het toepasselijk wettelijk tarief (dat momenteel 25%
bedraagt).
Alle aandelen van de Vennootschap zijn volledig volstort en vrij overdraagbaar. Evenzo zijn alle
Nieuwe Aandelen volledig volstort en vrij overdraagbaar.
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Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de rechten verbonden aan de aandelen van de
Vennootschap, wordt verwezen naar deel 7 hieronder.

5.4. Toelating tot verhandeling
Dit informatiedocument werd opgesteld met het oog op de toelating tot de verhandeling van alle
Nieuwe Aandelen op Euronext Brussel op grond van en in overeenstemming met artikel 18, § 2,
d) van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
Een aanvraag werd ingediend voor de toelating tot verhandeling van de Nieuwe Aandelen op
Euronext Brussels. Naar verwachting zal de toelating tot verhandeling op of omstreeks eind
oktober 2014 van kracht worden. De Nieuwe Aandelen zullen zoals de bestaande aandelen van
de Vennootschap worden verhandeld onder het internationaal codenummer BE0974275076 en
symbool ENINV op Euronext Brussels.

5.5. Verwatering
5.5.1. Evolutie van het maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedroeg, per 31 december 2013, EUR
13.855.484, vertegenwoordigd door 12.520.090 aandelen. Ten gevolge van de Kapitaalverhoging
(cf. supra 5.2.1..), bedroeg het kapitaal van de Vennootschap per 24 april 2014 EUR 20.948.484,
vertegenwoordigd door 189.845.090 aandelen, die allen eenzelfde deel van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Dit kwam neer op een fractiewaarde van EUR 0,11 per aandeel van de Vennootschap. Hoger
werd reeds beschreven dat de Raad van Bestuur van mening was dat een dergelijk lage
fractiewaarde niet op het niveau zat dat paste bij en verwacht mocht worden van een
beursgenoteerd entiteit die de Vennootschap is. De Omgekeerde Aandelensplitsing werd dan ook
voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die deze
goedkeurde op 22 mei 2014.
Het gevolg is dat na de Omgekeerde Aandelensplitsing (i) het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap vertegenwoordigd wordt door nog slechts 7.593.794 aandelen i.p.v. de
189.845.090; en (ii) dat de fractiewaarde van de Aandelen gestegen is van EUR 0,11/aandeel
naar EUR 2,76/aandeel. Merk op dat er door de Omgekeerde Aandelensplitsing voor de
aandeelhouders van de Vennootschap de facto niets is gewijzigd, aangezien de totale waarde die
hij/zij in portefeuille heeft nagenoeg identiek is gebleven.
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De bestaande aandeelhouders werden verwaterd ten gevolge van de Kapitaalverhoging (zie tabel
onder 5.5.2.). De Omgekeerde Aandelensplisting heeft geen verder effect gehad op deze
verwatering.

5.5.2. Verwatering10 ten gevolge van de Kapitaalverhoging

Aandeelhouder
Overige aandeelhouders

Aantal aandelen voor
Kapitaalverhoging

%

Aantal aandelen na
Kapitaalverhoging

%

Aantal aandelen na
Omgekeerde
Aandelensplitsing

%

Verwatering ten gevolge van
Kapitaalverhoging

11.118.800

88,8%

11.118.800

5,9%

444.743

5,9%

93,4%

1.400.000

11,2%

1.400.000

0,7%

56.000

0,7%

93,4%

Gimarco NV (*)

0

0,0%

151.500.000

79,8%

6.060.000

79,8%

NVT

LRM NV

0

0,0%

25.825.000

13,6%

1.033.000

13,6%

NVT

1.290

0,0%

1.290

0,0%

51

0,0%

93,4%

Philiep Van Eeckhout (*)

Ci2i BVBA
Totaal

12.520.090 100,0%

189.845.090 100,0%

(*) Gimarco NV wordt gecontroleerd door Philiep Van Eeckhout.

10

De cijfers in de tabellen worden afgerond tot op 1 getal na de komma.
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7.593.794 100,0%

6. OPERATIONEEL EN FINANCIEEL OVERZICHT EN VOORUITZICHTEN 2014
Voor historische cijfers verwijzen we naar de jaarresultaten voor de periode van twaalf maanden
afgesloten op 31 december 2013 en van het jaarverslag 2013 (inclusief commissarisverslag)
dewelke terug te vinden zijn onder deze benaming op de website:
www.4EnergyInvest.com – rubriek Investeerders – financiële verslagen –
http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000231&lg=nl.
Een volledig overzicht van de documenten opgenomen door verwijzing, is terug te vinden onder
hoofdstuk 10 van dit Informatiedocument.

6.1. Operationeel en financieel overzicht
Onderstaande cijfers hebben betrekking op de geconsolideerde financiële rekeningen volgens
IFRS. Voor een overzicht van de statutaire jaarrekeningen volgens Belgian GAAP van de
moeder en de dochtervennootschappen verwijzen we naar respectievelijkbijlage 5 en bijlage 6.
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6.1.1. Verlies-en winstrekening 30-06-2014 (in ‘000 € - volgens IFRS) met vergelijking tov
30-06-2013
Geconsolideerde winst-en verliesrekening

30-06-14

30-06-13

Omzet
Overige bedrijfsinkomsten

8.749
150

9.562
63

Inkomsten

8.899

9.625

Kosten van de omzet

-5.597

-6.195

Personeelskosten

-1.235

-1.272

Overige bedrijfskosten

-2.015

-863

53
854

1.296
1.296

-1.151

-2.283

-560

-34.653

-1.658
42.764

-35.641
722

Financiële kosten

-1.105

-1.934

Netto financieel Resultaat

41.659

-1.212

Resultaat voor belasting

40.001

-36.853

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) (excl. Impact IFRS 2)
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financiële inkomsten

Inkomstenbelasting

0

Resultaat van de periode

0

40.001 (*)

-36.853

38.275
39.076

-37.565
-37.565

40.001

-36.853

0

0

3.165.573

500.804

Gewogen gemiddelde aantal uitgegeven warrants (niet 'in the money')

5.520

26.400

Resultaat/aandeel

12,64

-73,59

Verwaterde resultaat/aandeel

12,64

-73,59

Resultaat van de periode (excl. Impact IAS 39 (**))
Resultaat van de periode (excl. Impact IAS 39 & IFRS2)
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van 4Energy Invest
Minderheidsbelangen
Gewogen gemiddelde aantal aandelen

(*) Het netto resultaat werd op een niet recurrente manier beïnvloed door de verwerking van de
schuldherstructurering.
(**) IAS 39: resultaat voortkomend uit de gewijzigde marktwaarde van de interest rate swaps
(cf. infra 6.3.2.4.)

De omzet van € 8,75 miljoen tijdens de eerste zes maanden van 2014 ligt 8,5% lager dan in
dezelfde periode van 2013. Deze omzetdaling is het gevolg van de lagere elektriciteitsprijs (24,5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar) en van het wegvallen van de verkoop van
houtpellets bij Renogen (-484 k€) die slechts gedeeltelijk kon worden gecompenseerd door een
hogere productie van elektriciteit. Met een onveranderde elektriciteitsprijs in vergelijking met
dezelfde periode uit 2013 zou de omzet in de eerste 6 maanden van 2014 644 k€ hoger hebben
gelegen.
De omzet omvat voornamelijk de verkoop van groenestroom certificaten (€ 6,65 miljoen, tegen €
6,6 miljoen in dezelfde periode van 2013) en de verkoop van elektriciteit (€ 2,0 miljoen, tegen €
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2,47 miljoen in dezelfde periode van 2013). Er was geen verkoop van houtpellets uit de
exploitatie van Amel III (tegenover € 0,48 miljoen in de eerste helft van 2013).
De overige bedrijfsinkomsten slaan vooral terug op verminderingen van bedrijfsvoorheffing. In
de eerste 6 maanden van 2014 ontving Renogen tevens een compensatie voor geleden schade
vanwege de verzekeraars voor een totaal bedrag van 81 k€.
De kosten van de omzet tijdens de eerste zes maanden van 2014 bedroegen ondanks de grotere
productie van elektriciteit slechts € 5,6 miljoen (tegen € 6,2 miljoen in de eerste helft van 2013)
en omvatten de aankoop van biomassa voor € 3,44 miljoen (tegen € 3,91 miljoen in 2013), de
voorbehandelingskosten van de biomassa voor € 0,54 miljoen (€ 0,48 miljoen in 2013), de
onderhoudskosten voor € 0,6 miljoen (tegen € 0,85 miljoen in 2013), de kosten van het
injecteren van elektriciteit op het elektriciteitsnet (feed-in tarieven) voor € 0,12 miljoen (tegen €
0,10 miljoen in 2013), de kosten voor het afvoeren en verwerken van assen voor € 0,64 miljoen
(tegen € 0,59 miljoen in 2013) en andere kosten voor € 0,26 miljoen (tegen € 0,27 miljoen in
2013). Dit betekent dat de totale kost van de biomassa (aankoop, voorbehandeling en afvoer en
verwerking van de assen) gedaald is met bijna 6% vergeleken met vorig jaar. Dit is te wijten aan
de lagere aankoopkosten voornamelijk door het stopzetten van de productie van Amel III en van
de verbeteringen van het aankoopproces van de biomassa. Anderzijds merken we nog steeds een
toename van de kosten voor de voorbehandeling en afvoer en verwerking van assen omwille van
de kwaliteit van de aangeleverde biomassa.
De personeelskosten daalden met 3% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar als gevolg
van het stilleggen van de Amel III-installatie.
Er werden geen bedrijfskosten geactiveerd in 2014.
De resulterende operationele EBITDA-marge (excl. provisie van EUR 0,8 miljoen voor de share
based payment (cf. infra 9.5.1.2.) volgens IFRS 2) voor de eerste zes maanden van 2014 bedroeg
€ 0,85 miljoen (9.5% van de inkomsten) vergeleken met € 1,30 miljoen (13,5% van de
inkomsten) in de eerste zes maanden van 2013.
De materiële vaste activa van Amel I, Amel II en Amel III en Ham zijn afgeschreven voor € 0,5
miljoen, tegen € 2,3 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Dit verschil in afschrijving
vergeleken met vorig jaar is te verklaren vanuit de significante vermindering van de boekwaarde
op het einde van 2013, dewelke voortvloeide uit de bijzondere waardeverminderingen die er
genomen werden.
Bij de afsluiting van de halfjaarcijfers van 2013 werd er door de Raad van Bestuur van 4Energy
Invest beslist om de installatie van Amel III (pelletinstallatie) niet langer te waarderen vanuit een
‘going concern’ maar wel op basis van zijn reële waarde aangezien (i) de installatie sedert 30
juni 2013 werd stilgelegd, (ii) de marktomstandigheden voor de inkoop van biomassa moeilijk
waren, (iii) de marktprijs van houtkorrels laag was en (iv) de capaciteit van de installatie beperkt
is. Met het afsluiten van de jaarcijfers 2013 werd een bijkomende waardevermindering
doorgevoerd gebaseerd op het akkoord dat in februari 2014 bereikt werd met de
kredietverstrekkers en investeerders en waarbij de verkoopswaarde voor de Amel III installatie
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vastgelegd werd op € 0,9 miljoen. Op basis van de voortschrijdende inzichten, met name het feit
dat er geen fundamentele verbeteringen zijn ten opzichte van de situatie in 2013 en dat er geen
vooruitzichten zijn om de installatie terug op te starten op korte of middellange termijn, besliste
de Raad van Bestuur om de Amel III installatie verder af te waarderen. Op basis van een
evaluatie gemaakt door het management van de vennootschap, besliste de Raad van Bestuur om
de waarde van de Amel III installatie vast te leggen op € 0,325 miljoen. Het management bekijkt
verder op welke manier de installatie voor andere doeleinden binnen de groep kan ingezet
worden of een eventuele verkoop van de installatie mogelijk is. Op basis van deze waarde werd
er een bijzondere waardevermindering geboekt van € 0,56 miljoen. Aangezien het warrantenplan
finaal omwille van technische redenen niet werd goedgekeurd door de BAV van 22 mei 2014,
besliste de Raad van Bestuur dat een share based incentive diende uitgewerkt te worden voor
CI2I BVBA en JFM sprl dat inhoudelijk maximaal dezelfde werking heeft, i.e. de toekomstige
belangen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders en het management op lange termijn
maximaal te aligneren. In lijn met IFRS2 werd er hiervoor een provisie aangelegd van € 0,8
miljoen. Er werd een bijzondere waardevermindering voor wisselstukken geboekt van € 0,2
miljoen in Renogen. Verder werden er provisies genomen ten bedrage van € 0,43 miljoen voor
operationele zaken in Renogen en 4HamCogen.
Dit alles resulteert in een bedrijfsresultaat (EBIT) van € - 1,7 miljoen.
Ingevolge het akkoord dat werd bereikt tussen de kredietverstrekkers (KBC, ING en LRM) en de
investeerders (Gimarco/LRM) werden de volgende schuldvorderingen overgedragen van de
kredietverstrekkers aan de investeerders:
•

De schuldvorderingen t.a.v. 4HamCogen NV ten belope van EUR 29.772.883

•

De schuldvorderingen t.a.v. Renogen SA ten belope van EUR 22.015.811

•

De schuldvorderingen t.a.v. AmelBio SA ten belope van EUR 523.620

•

De achtergestelde lening t.a.v. 4HamCogen NV ten belope van EUR 6.365.915

De schuldvorderingen t.a.v. 4HamCogen NV en t.a.v. Renogen SA bevatten hierbij tevens de
marktwaarde per 28/02/2014 van de met de kredietverstrekkers afgesloten IRS-contracten voor
een bedrag van respectievelijk EUR 1.447.641 en EUR 348.281.
In de uiteindelijke uitwerking werden de IRS-contracten geannuleerd door de kredietverstrekkers
zonder kost voor 4HamCogen en Renogen en dienden deze bijgevolg niet meer te worden
overgenomen door de investeerders. Bijgevolg diende de boekwaarde van deze IRS-contracten
per 31/12/13 te worden tegen geboekt. Dit resulteerde in een niet-recurrente financiële inkomst
van EUR 1.725.593. Het resterende bedrag van de schuldvorderingen, zoals hierboven opgesomd
en dus zonder de marktwaarde van de IRS-contracten, zijnde EUR 56.882.307 werd vervolgens
ingebracht. Verder werd de geleasde installatie Amel III, met een openstaande vordering
vanwege de kredietverstrekkers ten aanzien van Renogen voor een bedrag van EUR 8.979.791
en een boekwaarde in de balans van Renogen van EUR 906.398, door de investeerders gekocht
van de kredietverstrekkers voor een bedrag van EUR 906.398 en werd de leasingovereenkomst
stopgezet zonder bijkomende kost voor de groep. Vervolgens hebben de investeerders deze
69

installatie verkocht aan 4Energy Invest waardoor er een vordering ontstond van de investeerders
aan 4Energy Invest. Deze vordering van EUR 906.398 werd finaal ingebracht in het kapitaal van
4Energy Invest samen met de bovenvermelde schuldvorderingen.
Het verdwijnen van de voormelde financiële schulden door uitgifte van aandelen werd verwerkt
conform de bepalingen van IFRIC 19. IFRIC 19 bepaalt dat indien eigen vermogensinstrumenten
worden uitgeven naar aanleiding van een inbreng van schuldvorderingen, de uit te geven
aandelen boekhoudkundig dienen gewaardeerd te worden aan de fair value van deze eigen
vermogensinstrumenten. Bijgevolg werden deze schuldvorderingen (EUR 57.788.705)
boekhoudkundig verwerkt volgens deze fair value aan EUR 24.825.500 (zijnde de beurskoers
van EUR 0,14 op 24 april 2014 maal de 177.325.000 nieuw gecreëerde aandelen). Het
verdwijnen van de voormelde financiële schulden door uitgifte van aandelen leidt aldus tot nietrecurrente financiële opbrengsten van EUR 32.963.205. Daarnaast leidde de stopzetting van de
leasingovereenkomst zonder bijkomende kost voor de groep tot een niet-recurrente financiële
opbrengst van EUR 8.073.393. Het verschil tussen de kapitaalverhoging (EUR 7.093.000) en de
fair value volgens IFRIC 19 (EUR 24.825.500) werd verwerkt via het eigen vermogen.
De financiële kosten (€ 1,1 miljoen) weerspiegelen voornamelijk de rentekosten voor de
kredietfaciliteiten voor Amel I, Amel II, Amel III en Ham voor de periode tot de datum van
overname van de schuldvorderingen door de investeerders (15 april 2014).
De nettowinst voor deze periode bedraagt € 40.000.668.
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6.1.2. Geconsolideerde balans per 30-06-2014 met vergelijking tov 31-12-2013 (in ‘000 € volgens IFRS)
Activa
Vaste activa

30-06-14

31-12-13

10.798

11.002

0

0

Immateriële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting

477

502

9.141

9.052

Meubilair en rollend materiaal

8

7

343

1.299

Overige materiële activa

0

0

Activa in opbouw

0

0

Goodwill

0

0

Uitgestelde belastingvorderingen

0

0

Leasing en vergelijkbare rechten

Overige vorderingen op lange termijn

828

141

Vlottende activa

4.846

4.673

Voorraden

1.284

1.110

Handelsvorderingen

1.989

2.457

Overige vorderingen

236

69

1.337

1.037

15.644

15.675

30-06-14

31-12-13

10.362

-54.464

1.757

600

Rentedragende leningen

327

402

Overige schulden

801

Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Langlopende verplichtingen

Uitgestelde belastingverplichtingen
Voorzieningen
Kortlopende verplichtingen

Overige schulden
Totaal

0

629

198

3.525

69.539

163

64.696

1.639

2.313

Rentedragende leningen
Handelsschulden

0

1.723

2.529

15.644

15.675

De netto daling in materiële vaste activa is vooral het gevolg van de bijzondere
waardeverminderingen geboekt op Amel III (560 k€). Bovendien overstegen de normale
afschrijvingen (in Amel I+II en 4HamCogen) (totaal 507 k€) de beperkte investeringen (totaal
177 k€) die er gemaakt werden in de eerste zes maanden van 2014.
De netto boekwaarde (NBW) van de verschillende installaties kunnen we als volgt samenvatten:
in miljoen EUR
Amel I & II
Ham
Amel III
AmelBio
Totaal

Netto Boekwaarde
30/06/2014
2,9
6,4
0,3
0,4
10,0

Netto Boekwaarde
31/12/2013
2,9
6,6
0,9
0,5
10,9

Er zijn geen andere projecten in ontwikkeling of in aanbouw per 30/06/2014.
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De overige vorderingen op lange termijn stegen omwille van de waarborg aan de Waalse
overheid (€ 0,67 miljoen) en een huurwaarborg aan Cofinimmo (€ 0,02 miljoen) die met cash
werd gewaarborgd.
De toename van de netto geldmiddelen en kasequivalenten (voor een meer gedetailleerd
overzicht zie infra 6.1.3.) met € 0,3 miljoen weerspiegelt het resultaat van de volgende
belangrijke kas(stroom)bewegingen in de eerste zes maanden van 2014:
Positieve netto kasbijdrage uit bedrijfsactiviteiten voor € 0,3 miljoen;
Netto investering in materiële vaste activa voor € -0,2 miljoen;
Netto financiële resultaat van € 0,2 miljoen.

De positieve netto kasbijdrage uit de bedrijfsactiviteiten bestaat uit (i) de kasstroom uit
bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal en voorzieningen voor € 0,05 miljoen en (ii)
een daling van € 0,27 miljoen in werkkapitaalbehoeften.
Door de overname van het overgrote deel van de rentedragende leningen door de investeerders
en diens inbreng van deze overgenomen schuldvorderingen in het kapitaal daalden de financiële
schulden in aanzienlijke mate en werden de rentedragende leningen gereduceerd tot een aantal
kleinere leasingdossiers met een totaal uitstaand bedrag per einde juni 2014 van 490 k€. Op het
moment dat de bestaande schuldvorderingen van de kredietverstrekkers van 4Energy Invest en
haar dochtervennootschappen werden overgenomen door de investeerders, verbonden deze
investeerders zich ertoe een bijkomende financiering te verlenen ten belope van maximaal EUR
2.000.000 alsook toe te zien dat alle openstaande bankgaranties ten belope van EUR 693.792 ten
aanzien van de kredietverstrekkers werden vervangen dan wel afgedekt door middel van
blokkering van een overeenstemmend bedrag aan cash middelen. Op 30 juni 2014 bedroeg het
door 4Energy Invest opgenomen bedrag onder dit krediet 700 k€ aan een intrestvoet van 5%. Dit
bedrag werd op de balans opgenomen onder de rubriek ‘kortlopende verplichtingen - overige
schulden’. Op datum van 29 augustus werd deze bijkomende financiering vervangen door een
gemengde kredietlijn van EUR 2,0 miljoen die werd aangegaan met BNP Paribas Fortis (cf. infra
6.3.2. schuldenlast). Bijgevolg kon de bijkomende financiering verstrekt door de investeerders
worden stopgezet.
De kapitaalsverhoging op niveau van 4Energy Invest NV door inbreng van de overgenomen
schuldvorderingen (cf. supra) en het daaruit voortvloeiende resultaat volgens IFRS, heeft op
geconsolideerd niveau geleid tot een positief eigen vermogen (cf. infra 6.1.4.). In lijn met het
verleden heeft 4Energy Invest bij het verwerven van de bestaande kredieten een standstill
verleend aan haar dochtervennootschappen 4HamCogen en Renogen. Deze standstill is van
onbepaalde duur en onderhevig aan bepaalde voorwaarden.
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6.1.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in ‘000 € - volgens IFRS) 30-06-2014 met
vergelijking tov 30-06-2013
30-06-14
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Netto winst (verlies) na belastingen

30-06-13

40.001

-36.853

0
1.151
560

0
2.283
34.653

-1.726
-39.933

-712
1.924

53

1.296

-687
-388
468
-166
801
-674
919

-137
4
-982
55

326

1.095

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Netto investering in materiële vaste activa
Netto investering in financiële vaste activa

-177
0

-152
0

Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten

-177

-152

0
0

0
0

-73
1.328
-1.105

-82
10
-1.776

Netto kasstromen uit financiele activiteiten

151

-1.848

Netto toename/(afname) in geldmiddelen en kasequivalenten

300

-905

1.037
1.337

1.646
741

Aanpassingen voor niet k as en niet operationele k osten:
Uitgestelde belastingen
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa
Aandelenopties
Niet-gerealiseerd verlies/(winst) op financiële instrumenten
Financieel resultaat
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal en
voorzieningen
Afname/(toename) in overige vorderingen op lange termijn
Afname/(toename) in voorraden
Afname/(toename) in handelsvorderingen
Afname/(toename) in overige vorderingen
Toename/(afname) in overige schulden op lange termijn
Toename/(afname) in handelsschulden
Toename/(afname) in overige schulden
Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Opbrengst uit de uitgifte van kapitaal
Kosten mbt uitgifte van kapitaal
Kredietherschikking (van extern ontleningen naar intercompany)
Opbrengsten uit - terugbetalingen van leningen
Financiële opbrengsten
Financiële kosten

Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 1 januari
Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 30 juni
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869
-10

6.1.4. Geconsolideerd overzicht van de wijzigingen in het eigen vermogen (in ‘000 € volgens IFRS) 30-06-2014 met vergelijking tov 30-06-2013
30-06-14
Maatschappelijk Kapitaal/Uitgiftepremies
Aan het begin van de periode
Verhoging aandelenkapitaal
Verlaging aandelenkapitaal
Kosten toewijsbaar aan het kapitaal
Uitgestelde belastingen
Aan het einde van de periode

30-06-13

24.491
7.093
0
0
0
31.584

24.491
0
0
0
0
24.491

Overgedragen resultaat
Aan het begin van de periode
Winst (verlies) van het jaar
Eigen vermogen ten gevolge van fair value conform IFRIC 19
Aan het einde van de periode

-78.955
40.001
17.733
-21.222

-39.360
-36.853

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders

10.362

-51.722

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

10.362

-51.722

Minderheidsbelangen
Aan het begin van de periode
Verhoging van de minderheidsbelangen
Winst (verlies) van het jaar
Uitkoop minderheidsaandeelhouders
Aan het einde van de periode
Totaal eigen vermogen

-76.213

Voor het volledig Tussentijds Jaarverslag verwijzen we naar de website
www.4EnergyInvest.com – rubriek investeerders – rubriek financiële verslagen http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000231&lg=nl

6.1.5. Verslag van de commissaris over de tussentijdse financiële informatie
VERKLARING VAN DE COMMISSARIS AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
4ENERGY INVEST INZAKE DE BEOORDELING VAN DE TUSSENTIJDSE
GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE PER 30 JUNI 2014
Inleiding
Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijhorende samengevatte geconsolideerde balans
van 4Energy Invest NV (de entiteit) en haar dochterondernemingen per 30 juni 2014, alsmede
van de samengevatte geconsolideerde winst- en verliesrekening, het mutatieoverzicht eigen
vermogen en het kasstroomoverzicht over de periode van zes maanden die op die datum is
beëindigd. Het totaal van de geconsolideerde balans per 30 juni 2014 bedraagt € 15.643.933 en
de op die datum afgesloten geconsolideerde winst-en-verlies rekening vertoont een winst voor de
periode van € 40.000.668. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de
presentatie van deze tussentijdse financiële informatie in overeenstemming de International
Financial Reporting Standards zoals aangenomen door de Europese Unie. Onze
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verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de tussentijdse financiële informatie te
formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.
Reikwijdte van de beoordeling
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van
tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit” en
de aanbeveling van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende een beperkt nazicht.
Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen,
in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit
het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een
beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de Internationale
Controlestandaarden uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat is
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij
geen controle-oordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Gebaseerd op onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de bijhorende tussentijdse financiële informatie niet in alle van materieel
belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals aangenomen door de
Europese Unie.
Beringen, 29 augustus 2014
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Philip De Meyer

6.2. Werkkapitaal

Op de datum van dit Informatiedocument is de Vennootschap van mening dat zij rekening
houdend met de beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten, voldoende werkkapitaal heeft om
aan de huidige vereisten te voldoen en om de behoeften aan werkkapitaal te dekken voor een
periode van ten minste 12 maanden na de datum van het Informatiedocument.
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6.3. Kapitalisatie en schuldenlast

6.3.1 Kapitalisatie (in duizend €)
De tabel hieronder geeft het geconsolideerde eigen vermogen van de Vennootschap per 30 juni
2014 (geauditeerd – volgens IFRS) en op 31 december 2013:
in '000 €

30/06/2014

31/12/2013

Maatschappelijk kapitaal

13.480

6.387

Uitgiftepremie

18.104

18.104

-21.222

-78.955

10.362

-54.464

Ingehouden resultaat
Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

De bewegingen op het eigen vermogen ten opzichte van 31 december 2013 zijn het gevolg van
het netto resultaat van de Vennootschap dewelke op een niet-recurrente manier beïnvloed werd
door de verwerking van de schuldherstructurering.

6.3.2. Schuldenlast (in duizend €)
6.3.2.1. Rentedragende leningen (in duizend €) per 30/06

Interestvoet

Uitstaand
30/06/2014

< 1 jaar

> 1 jaar

Laatste
Terugbetalingsdatum

Totaal

Amel (Renogen)
KBC Lease remorque

Amel (AmelBio)
KBC Lease Fuel handling system

Euribor 3m. + 2%

3

3

0

3

20/03/2015

5,60%

374

99

275

374

20/11/2017

1,45%

99

47

52

99

10/07/2016

476

149

327

476

Ham (4HamCogen)
ING Lease Bulldozer

Total

Verder stond er per 30/06 onder de kortlopende rentedragende leningen nog een bedrag van te
betalen interesten van 14 k€.
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6.3.2.2. Rentedragende leningen (in duizend €) per 31/08
In de loop van de maand juli werd een nieuw leasingdossier geopend bij Caterpillar Financial
Services. Per einde augustus werd zoals besproken cf supra 6.1.2. het krediet dat verschaft werd
door de investeerders vervangen door een gemengd krediet dat werd afgesloten met BNP Paribas
Fortis.
Interestvoet

Uitstaand
31/08/2014

< 1 jaar

> 1 jaar

Laatste
Terugbetalingsdatum

Totaal

Amel (Renogen)
KBC Lease remorque
Caterpillar Financial Services (lease
Bulldozer)

Amel (AmelBio)
KBC Lease Fuel handling system

Euribor 3m. + 2%

2

2

0

2

20/03/2015

2,70%

117

30

87

117

15/07/2018

5,60%

350

101

249

350

20/11/2017

1,45%

91

47

44

91

10/07/2016

0

onbepaald

Ham (4HamCogen)
ING Lease Bulldozer

Codebitie 4Energy Invest, 4HamCogen,
Renogen en Amelbio

Gemengd krediet: 2 Mio EURO (straight
loan, kaskrediet/ garantie)

Straight loan (cost of
funds + 2,00%);
Kaskrediet (Euribor
+2,75%); garantie
(1,5%)

Total

560

180

380

560

Onder het gemengd krediet van EUR 2,0 miljoen, leverde BNP Paribas Fortis 2 bankgaranties af
voor een totaal bedrag van EUR 0,69 miljoen. Buiten deze bankgaranties maakte 4Energy Invest
per 31 augustus geen gebruik van deze kredietlijn.
Buiten het gemengd krediet van maximaal 2 Mio EURO en hetwelke van onbepaalde duur is,
zijn er geen kredieten met een looptijd van meer dan 5 jaar op datum van dit
Informatiedocument.
De maximale gebruikslimiet van het gemengd krediet van 2 Mio EURO wordt maandelijks
herberekend op basis van een Borrowing Base die als volgt wordt bepaald en de som vormt van:
•
•

80% van de gefactureerde vorderingen uit de verkoop van elektriciteit en die niet ouder
zijn dan 30 dagen na factuurdatum;
90% van de groenestroomcertificaten waarop 4HamCogen op berekeningsdatum (15e van
de maand) recht heeft op basis van de elektriciteitsproductie uit de verbranding van de
door de VREG aanvaarde biomassa en die wordt toegekend door de VREG met
uitsluiting van de groenestroomcertificaten die al verkocht werden door 4HamCogen en
waarvoor de betaling reeds ontvangen werd en met uitsluiting van
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•

groenestroomcertificaten gerelateerd aan de productie van elektriciteit die meer dan 3
maanden geleden tot stand kwam;
50% van de groenestroomcertificaten waarop Renogen op berekeningsdatum (15e van de
maand) recht heeft op basis van de elektriciteitsproductie uit de verbranding van de door
de CWAPE aanvaarde biomassa en die wordt toegekend door de CWAPE met uitsluiting
van de groenestroomcertificaten die al verkocht werden door Renogen en waarvoor de
betaling reeds ontvangen werd en met uitsluiting van groenestroomcertificaten
gerelateerd aan de productie van elektriciteit die meer dan 6 maanden geleden tot stand
kwam.

Op maandbasis dient hiervoor de volgende informatie te worden aangeleverd aan het Business
centre van BNP Paribas Fortis en dit tegen de 15de van de maand:
•
•
•
•

Excel template met de berekening van de Borrowing Base. Daarin worden bovenstaande
principes toegepast;
E-mail van Infrax met excel bestand dat de geproduceerde elektriciteit in KWh van de
centrale in Ham voor de afgelopen kalendermaand bevestigt;
E-mail van EDF Luminus met de bestelbon die de in het net geïnjecteerde elektriciteit in
KWh door de centrale in Amel voor de afgelopen kalendermaand bevestigt;
Overzicht van alle openstaande facturen voor elektriciteit en groenestroomcertificaten,
met vermelding van de factuurdatum en vervaldatum.

De maximale gebruikslimiet binnen de grenzen van dit gemend krediet van 2 mio EURO worden
minstens één maal per maand aangepast door BNP Paribas Fortis op basis van de
berekeningsmodule hierboven beschreven en na ontvangst door BNP Paribas Fortis van de door
hun gevraagde en hierboven opgesomde informatie.
Op kwartaalbasis en zodra beschikbaar dient de volgende informatie te worden aangeleverd aan
het Business centre van BNP Paribas Fortis:
•

E-mail van de CWAPE met als bijlage de berekening van het aantal toegekende
certificaten aan de centrale in Amel voor het vorige kwartaal.

Op semestriële basis zal er een controle uitgevoerd worden door het Borrowing Base team van
BNP Paribas Fortis.

6.3.2.3. Zekerstellingen
De bovenvermelde leaseschulden worden afgedekt door de activa waarop deze betrekking
hebben.
Om de verplichtingen uit hoofde van het gemengd krediet met BNP Paribas Fortis zeker te
stellen, heeft 4Energy Invest en haar dochtervennootschappen het volgende gecreëerd:
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•

•
•
•
•
•

Een pand op handelszaak tbv een totaal van 2.000.000 euro (+10% aanhorigheden) op de
handelszaken van Renogen SA, Amelbio SA en 4HamCogen NV in rang na de
gevestigde zekerheden met een onderhandse afstand door deze partijen van hun zekerheid
en met uitdrukkelijke verwijzing naar de groenestroomcertificaten (GSC’s) in de tekst;
Een verpanding van alle huidige en toekomstige vorderingen uit de verkoop van
elektriciteit voor Renogen SA en 4HamCogen NV;
Een verpanding van de bestaande en toekomstige vorderingen uit de verkoop van
groenestroomcertificaten voor Renogen SA en 4HamCogen NV;
Een verpanding van de rekeningen van Renogen SA en 4HamCogen NV waarop de
GSC’s betaald worden;
Een verbintenis om alle GSC’s in Vlaanderen aan INFRAX te verkopen;
Een verpanding van het vorderingsrecht van de klant op de CWAPE tot aflevering van de
GSC’s.

6.3.2.4. Indekking van interestrisico
4Energy Invest heeft zich in het verleden ingedekt door middel van interestswaps voor een deel
van haar bank-en leaseschulden. Naar aanleiding van de overname door de investeerders van de
schulden van Renogen en 4HamCogen ten overstaan van de kredietschaffers werden alle IRScontracten die Renogen en 4HamCogen hadden afgesloten met KBC en ING kosteloos
geannuleerd. Momenteel loopt er nog één interestswap bij Renogen afgesloten met Belfius en dit
ter indekking van een bedrag per einde augustusvan 2.443.800 euro. Deze interestswap loopt nog
tot 18 mei 2017 tegen een vaste rentevoet van 4,528%. Deze interestswap heeft per 31 augustus
2014 een negatieve marktwaarde van 175.840 euro. Deze interestswap wordt gewaardeerd tegen
de reële waarde, waarbij wijzigingen in de reële waarde direct worden opgenomen als onderdeel
van de nettowinst.

6.3.2.5. Overige schulden en voorzieningen op lange termijn (in duizend €) per 30/06
Buiten de rentedragende verplichtingen van meer dan 1 jaar hebben we onder de rubriek
langlopende verplichtingen nog (i) de overige schulden voor een bedrag van 801 k€ met
betrekking tot de aangelegde provisies voor de ‘share base payment’ (cf. infra 9.5.1.2.) alsook
(ii) de aangelegde voorzieningen voor hangende geschillen (382,2 k€) (cf. supra 4.8) en voor
groot onderhoud aan één van de installaties in Amel dewelke plaatsvond in augustus (232,3 k€).
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6.3.2.6. Handelsschulden en overige schulden op korte termijn (in duizend €) per 30/06
Buiten de rentedragende verplichtingen van minder dan 1 jaar vinden we onder deze rubriek het
bedrag terug van de handelsschulden (1.639 k€ waarvan 52 k€ voor openstaande vergoedingen
van het uitvoerend management) en een bedrag voor overige schulden (1.723 k€). Onder deze
overige schulden vinden we de volgende bedragen terug:
*) Lening Gimarco: 605 k€ (bedrag dat inmiddels werd terugbetaald per 29 augustus 2014)
*) Lening LRM: 95 k€ (bedrag dat inmiddels werd terugbetaald per 29 augustus 2014)
*) Variabele vergoeding management over 2013: 165 k€
*) Marktwaarde van de Interest Rate Swap met Belfius: 202 k€ (cf. supra 6.3.2.4. per einde
augustus 176 k€)
*) Lonen en sociale zekerheid: 124 k€
*) BTW en bedrijfsvoorheffing: 161 k€
*) Overige aangelegde provisies voor nog niet gefactureerde kosten: 371 k€

6.4. Vooruitzichten 2014

De jaarresultaten van 4EnergyInvest zullen beïnvloed worden door volgende parameters:


Verdere optimalisering van de operaties in Ham en Amel:
Actieplannen om de belangrijkste kosten te verlagen (o.m. het verwerken van de assen)
en de productiviteit van de installaties te verbeteren, werden opgesteld. Een dergelijk
actieplan kan bepaalde investeringen en/of verbeteringen aan de bestaande installaties
met zich meebrengen teneinde de bestaande milieuwetgeving en vergunningen te
respecteren.



Evolutie van de elektriciteitsprijzen:
De elektriciteitsprijzen die momenteel gangbaar zijn voor de geproduceerde elektriciteit
van warmtekrachtinstallaties op de professionele groothandelsmarkt, blijven zeer laag.
De omzet zal onmiddellijk stijgen zodra deze elektriciteitsmarkten aantrekken. Het is
zeer moeilijk te voorspellen wanneer dit zal plaatsvinden en hoe groot dit effect zal zijn.



De hoeveelheid energie geleverd aan Ecopower in functie van hun productieproces van
houtpellets en dit volgens de commerciële overeenkomst die werd afgesloten met
Ecopower op 10 april 2014. De levering van energie tussen 4HamCogen en Ecopower
werd opgestart in de maand augustus.



Verdere optimalisering van het aankoopproces van de biomassa.
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6.5. Financiële kalender
•

27 maart 2015:

Publicatie van de jaarresultaten van 2014

•

21 april 2015:

Publicatie van het jaarverslag 2014

•

21 mei 2015:

Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders

•

15 september 2015: Publicatie van de halfjaarresultaten van 2015
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7. RECHTEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP (MET
INBEGRIP VAN DE NIEUWE AANDELEN)

7.1. Dividendrechten
Alle aandelen, met inbegrip van de Nieuwe Aandelen, nemen in gelijke mate deel in de winst
van de Vennootschap (indien die er is). Krachtens het Wetboek van vennootschappen kunnen de
aandeelhouders, die de exclusieve bevoegdheid hiertoe hebben, ter gelegenheid van de gewone
algemene vergadering in principe bij gewone meerderheid van stemmen beslissen over de
winstverdeling, op basis van de meest recente gecontroleerde enkelvoudige jaarrekening,
opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in België
en op basis van een (niet-bindend) voorstel van de Raad van Bestuur en binnen de beperkingen
die worden bepaald door de artikelen 617-619 van het Wetboek van Vennootschappen. De
Statuten machtigen de Raad van Bestuur eveneens om interim-dividenden uit te keren
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Er kan geen dividend worden uitgekeerd indien het nettoactief zoals dat blijkt uit de jaarrekening
van de Vennootschap bij het afsluiten van het laatste boekjaar is gedaald of ten gevolge van
dergelijke uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of, indien dit bedrag
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen worden
uitgekeerd volgens de wet of de statuten van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur kan, met naleving van de voorwaarden van het Belgische Wetboek van
vennootschappen, een voorschot uitkeren op het jaarlijkse dividend, dat in mindering moet
worden gebracht op het dividend dat betaald wordt op de resultaten van het volledige boekjaar:
de Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van deze voorschotten en de betalingsdatum.
Dividenden worden betaald op de datum en de locatie die door de Raad van Bestuur worden
vastgesteld.
In principe vervalt de verplichting tot uitkering van dividenden voor gedematerialiseerde
aandelen en voor aandelen op naam na vijf jaar, in overeenstemming met artikel 2277 van het
Belgische Burgerlijk Wetboek.
De Vennootschap heeft nooit enige dividenden over zijn Aandelen verklaard of betaald.
Het dividendbeleid van de Vennootschap kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door de Raad
van Bestuur van de Vennootschap. Elke uitgifte van dividenden zal gebaseerd worden op de
toekomstige winsten van de Vennootschap, evenals de financiële toestand, de kapitaalbehoeften,
de naleving van wettelijke en reglementaire vereisten, het algemene bedrijfsklimaat en andere
factoren die door de Raad van Bestuur als belangrijk worden beschouwd.
De Raad van Bestuur verwacht op korte termijn alle winst in te houden die door de activiteiten
van de Vennootschap worden gegenereerd voor de ontwikkeling en groei van haar activiteiten,
en verwacht het komend jaar geen dividend aan de aandeelhouders te betalen.
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7.2. Stemrechten
Elke aandeelhouder heeft recht op één stem per aandeel. Aandeelhouders kunnen stemmen bij
volmacht. Ten behoeve van de Vennootschap worden de aandelen als ondeelbaar beschouwd.
Indien verschillende personen één aandeel houden, of indien de rechten die aan een aandeel zijn
gekoppeld verdeeld zijn over verschillende personen, kan de Vennootschap de uitoefening van
de rechten die aan dat aandeel zijn gekoppeld, opschorten tot er één persoon is aangesteld als de
eigenaar van het aandeel.
Stemrechten kunnen worden opgeschort met betrekking tot aandelen:
•

die niet werden volstort, niettegenstaande het verzoek daartoe door de Raad van Bestuur
van de Vennootschap;

•

waarop meer dan één persoon recht heeft, behalve in het geval er één vertegenwoordiger
werd benoemd om het stemrecht uit te oefenen;

•

die hun houder stemrechten geven boven de drempel van 3%, 5% of een veelvoud van
5% van het totale aantal stemrechten verbonden aan de uitstaande financiële instrumenten
van de Vennootschap op de datum van de relevante algemene vergadering van
aandeelhouders, behalve in het geval de relevante aandeelhouder de Vennootschap en de
FSMA 20 dagen vóór de datum van de relevante algemene vergadering van
aandeelhouders waarop hij of zij wenst te stemmen op de hoogte heeft gebracht van een
aandelenbezit die de bovengenoemde drempels bereikt of overschrijdt; en

•

waarvan het stemrecht werd opgeschort door een bevoegde rechtbank of de FSMA.

In het algemeen heeft de algemene vergadering uitsluitende bevoegdheid met betrekking tot:
•

de goedkeuring van de jaarrekeningen van de Vennootschap;

•

de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap;

•

het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;

•

de bepaling van de vergoeding van de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening
van hun mandaat;

•

de verdeling van de winst (met dien verstande dat de statuten de Raad van Bestuur
machtigen om interim-dividenden uit te keren);

•

het instellen van een aansprakelijkheidsvordering tegen bestuurders;
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•

de beslissingen met betrekking tot de ontbinding, fusie of andere reorganisaties van de
Vennootschap; en

•

de goedkeuring van statutenwijzigingen.

7.3. Recht om algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen
7.3.1. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproeping tot de algemene vergadering. De
vergadering wordt ieder jaar gehouden op de vierde donderdag van mei om 10 uur. Als deze dag
een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde tijdstip, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op de
locatie die is vastgesteld in de oproeping voor de vergadering. Op de gewone algemene
vergadering legt de Raad van Bestuur de gecontroleerde enkelvoudige en geconsolideerde
jaarrekeningen en de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris met betrekking
tot deze jaarrekeningen voor aan de aandeelhouders. De algemene vergadering beslist dan over
de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, het remuneratieverslag, de voorgestelde
bestemming van de winst of het verlies van de Vennootschap, de kwijting van de bestuurders en
de commissaris en, in voorkomend geval, de (her)benoeming of het ontslag van de commissaris
en/of van alle of van sommige bestuurders.

7.3.2. Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen
De Raad van Bestuur of de commissaris kan op elk moment wanneer het belang van de
Vennootschap dit vereist, een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Dergelijke algemene vergadering dient tevens te worden bijeengeroepen telkens één of meerdere
aandeelhouders die tenminste 20% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hierom verzoeken. Dit verzoek wordt per aangetekende brief verzonden naar
de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van de Raad van Bestuur. Het moet
de agendapunten en de voorgestelde beslissingen waarover de algemene vergadering dient te
beraadslagen en beslissen, vermelden alsook een uitvoerige verantwoording voor het verzoek.
Aandeelhouders die, individueel of gezamenlijk, niet ten minste 20% van het maatschappelijk
kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben niet het recht de algemene
vergadering te laten bijeenroepen.
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7.3.3. Oproepingen tot de algemene vergadering van aandeelhouders
De oproeping tot de algemene vergadering moet onder andere de plaats, de datum en het uur van
de vergadering vermelden,de agendapunten waarover dient te worden beraadslaagd en de
voorstellen tot besluit.
De oproeping moet tenminste 30 dagen voor de algemene vergadering bekendgemaakt worden in
het Belgisch Staatsblad. Indien een tweede oproeping noodzakelijk is en de datum van de tweede
vergadering reeds vermeld werd in de eerste oproeping , dan is die periode 17 dagen voor de
tweede algemene vergadering. De oproeping moet ook tenminste 30 dagen voor de vergadering
bekendgemaakt worden in een nationaal verspreid blad, tenzij de vergadering een gewone
algemene vergadering is, die gehouden wordt in de gemeente en op de plaats, datum en uur
vermeld in de statuten van de Vennootschap en waarvan de agenda beperkt is tot de voorlegging
van de jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, het jaarverslag van de
commissaris, de stemming over de kwijting van de bestuurders en de commissaris, en de
stemming over de punten waarnaar wordt verwezen in artikel 554, par. 3 en 4 van het Wetboek
van Vennootschappen (nl. met betrekking tot het remuneratieverslag of een vertrekvergoeding).
Tenslotte moet de oproeping worden gepubliceerd in media waarvan redelijkerwijze mag worden
aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een ruime verspreiding. De jaarrekening, het jaarverslag
van de Raad van Bestuur en het jaarverslag van de commissaris moeten vanaf de datum waarop
de oproeping voor de gewone algemene vergadering is bekendgemaakt, ter beschikking gesteld
worden van het publiek.
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten 30 dagen voor de algemene vergadering
verzonden worden aan de houders van aandelen op naam, de houders van obligaties op naam, de
houders van warrants op naam, de houders van certificaten op naam uitgegeven met de
medewerking van de Vennootschap en aan de bestuurders en de commissaris van de
Vennootschap. Deze communicatie gebeurt via gewone briefwisseling tenzij de geadresseerden
individueel en uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard hebben om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen, zonder een bewijs te moeten voorleggen van de vervulling
van dergelijke formaliteit.

7.3.4. Formaliteiten om de algemene vergadering bij te wonen
De formaliteiten om de algemene vergadering bij te wonen, zijn de volgende:
•

•

Een aandeelhouder wordt slechts het recht verleend om aan de algemene vergadering
deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen dat
hij bezit op de dag van de algemene vergadering, op voorwaarde dat zijn aandelen om
vierentwintig uur (CET) op de veertiende (14de) dag voorafgaand aan de dag van de
algemene vergadering (de “registratiedatum”) zijn geregistreerd op zijn naam:
in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de
aandelen op naam van de Vennootschap; of
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•
•

in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling.
Bovendien dient de Vennootschap (of de door haar aangestelde persoon) uiterlijk op de
zesde (6de) dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering als volgt op de
hoogte te worden gebracht van het voornemen van de aandeelhouder om aan de
algemene vergadering deel te nemen:
o in het geval van aandelen op naam, dient de aandeelhouder uiterlijk op
voormelde datum de Vennootschap (of de door haar aangestelde persoon)
schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om aan de algemene
vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee hij aan de
algemene vergadering wenst deel te nemen door een ondertekend formulier, of,
indien de oproeping dit toelaat, door langs elektronische weg een elektronisch
formulier (ondertekend via een elektronische handtekening overeenkomstig de
toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen), naar de Vennootschap te sturen
naar het adres vermeld in de oproeping; of
o in het geval van gedematerialiseerde aandelen, dient de aandeelhouder uiterlijk
op voormelde datum de Vennootschap (of de door haar aangestelde persoon)
een attest van de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te
bezorgen of te laten bezorgen waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde
aandelen die op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn
ingeschreven op zijn rekeningen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen
deelnemen aan de algemene vergadering.

Eigenaars van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligatiehouders, warranthouders of
houders van andere effecten uitgegeven door de Vennootschap, alsook de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap, kunnen de algemene
vergadering bijwonen in de gevallen waarbij de wet hen dit recht toekent. In deze gevallen zullen
zij zich moeten schikken naar dezelfde formaliteiten als de aandeelhouders.

7.3.5. Volmacht
Iedere aandeelhouder heeft het recht om de algemene vergadering persoonlijk of door een
volmachthouder bij te wonen en er te stemmen. De volmachthouder dient geen aandeelhouder te
zijn.
Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als
volmachtdrager aanwijzen, behalve in de gevallen voorzien in de wet.
De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De aanwijzing van een
volmachtdrager moet in elk geval schriftelijk gebeuren of via een elektronisch formulier, de
volmacht moet door de aandeelhouder worden ondertekend (in voorkomend geval via een
elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) en
de Vennootschap moet de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde (6de) dag voorafgaand aan
de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
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Op grond van artikel 7, § 5 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen, dient een transparantieverklaring gedaan te worden indien een
volmachthouder, die recht heeft op stemrechten boven de drempel van 3%, 5%, of ieder
veelvoud van 5% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de uitstaande financiële
instrumenten van de Vennootschap op de datum van de desbetreffende algemene vergadering,
het recht zou hebben om dit stemrecht naar eigen goeddunken uit te oefenen.

7.3.6. Recht op het verzoek om punten aan de agenda toe te voegen en om vragen te
stellen op de algemene vergadering
Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste 3% bezitten van het kapitaal van de
Vennootschap kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van elke bijeengeroepen
algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de
agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, op voorwaarde dat (i) zij
de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van het verzoek en hun
aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en
(ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit door deze aandeelhouders
schriftelijk zijn ingediend bij de Raad van Bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22ste) dag
voorafgaand aan de dag waarop de desbetreffende algemene vergadering wordt gehouden. Het
bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van
inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van aandelen op naam van de
Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal
gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is
ingeschreven. In voorkomend geval zal de Vennootschap de gewijzigde agenda van de algemene
vergadering bekendmaken, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag
waarop de algemene vergadering wordt gehouden. Het recht op het verzoek om punten aan de
agenda toe te voegen of om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande
agendapunten is niet van toepassing op een tweede buitengewone algemene vergadering die
moet worden bijeengeroepen omdat op de eerste buitengewone algemene vergadering het
quorum niet werd bewerkt.
Binnen de perken van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen geven de bestuurders
en commissarissen antwoord op de vragen die hen, tijdens de algemene vergadering door
aandeelhouders worden gesteld. De aandeelhouders kunnen vragen stellen hetzij tijdens de
vergadering of schriftelijk op voorwaarde dat de Vennootschap de schriftelijke vraag ten laatste
op de zesde (6de) dag voorafgaand aan de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden,
ontvangt.
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7.3.7. Quorum en meerderheden
In het algemeen is er geen quorumvereiste voor een algemene vergadering en worden de
besluiten in principe genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige
en vertegenwoordigde aandelen. Kapitaalverhogingen waartoe niet besloten wordt door de Raad
van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, besluiten met betrekking tot de ontbinding
van de Vennootschap, fusies, splitsingen en bepaalde andere reorganisaties van de
Vennootschap, Statutenwijzigingen (andere dan een wijziging van het maatschappelijk doel) en
bepaalde andere beslissingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen vereisen niet
alleen de aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste 50% van het maatschappelijk
kapitaal van de Vennootschap, maar ook de goedkeuring van tenminste 75% van de uitgebrachte
stemmen. De wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap vereist de
goedkeuring van tenminste 80% procent van de stemmen uitgebracht op de algemene
vergadering die in principe enkel geldig dergelijke beslissing kan nemen indien tenminste 50%
van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap en tenminste 50% van de winstbewijzen,
zo deze er zouden zijn, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het vereiste quorum niet
aanwezig of vertegenwoordigd is tijdens de eerste vergadering, moet een tweede algemene
vergadering worden bijeengeroepen door een nieuwe oproeping. De tweede algemene
vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen en winstbewijzen.

7.4. Preferentieel inschrijvingsrecht - voorkeurrecht
In het geval van een kapitaalverhoging in geld door uitgifte van nieuwe aandelen of in geval van
de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, hebben de bestaande aandeelhouders een
voorkeurrecht om op deze nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants in te schrijven,
pro rata het deel van het maatschappelijk kapitaal dat door de aandelen die zij reeds houden,
wordt vertegenwoordigd.
Conform artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering
beslissen om dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen, op voorwaarde van bijzondere
verslaggeving. Een dergelijk besluit dient te voldoen aan dezelfde quorum- en
meerderheidsvereisten als het besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap. Vermeldenswaard is dat het voorkeurrecht niet bij statuten opgeheven of beperkt
kan worden.
De aandeelhouders kunnen ook beslissen de Raad van Bestuur van de Vennootschap te
machtigen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen in het kader van het toegestaan kapitaal,
onder de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen. De
buitengewone algemene vergadering van 6 januari 2014 verleende deze machtiging aan de Raad
van Bestuur dewelke geldig is voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van
deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking gebeurde op
4/02/2014.
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Normaal gezien wordt de machtiging van de Raad van Bestuur van de Vennootschap om het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbrengen in geld met opheffing
of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders opgeschort vanaf de
mededeling door de FSMA aan de Vennootschap van een openbaar overnamebod op de
financiële instrumenten van de Vennootschap. De algemene vergadering kan de Raad van
Bestuur echter machtigen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door aandelen uit te
geven voor een bedrag van niet meer dan 10% van de bestaande aandelen op het ogenblik van
dergelijk openbaar overnamebod. Dergelijke machtiging werd niet verleend aan de Raad van
Bestuur van de Vennootschap.

7.5. Rechten inzake ontbinding en vereffening
De Vennootschap kan enkel worden ontbonden door een aandeelhoudersbesluit goedgekeurd
door een meerderheid van tenminste 75% van de stemmen uitgebracht op een buitengewone
algemene vergadering waarop tenminste 50% van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien het vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is tijdens de
eerste vergadering, moet een tweede vergadering bijeengeroepen worden door een nieuwe
oproeping. De tweede algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien ingevolge geleden verliezen de verhouding van het netto-actief van de Vennootschap
(bepaald in overeenstemming met de Belgische wettelijke en boekhoudkundige regels) ten
opzichte van het maatschappelijk kapitaal minder bedraagt dan 50%, moet de Raad van Bestuur
binnen twee maanden nadat de Raad van Bestuur deze onderkapitalisatie ontdekte of had moeten
ontdekken, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Op deze algemene vergadering
moet de Raad van Bestuur ofwel de ontbinding van de Vennootschap, ofwel de voortzetting van
de Vennootschap voorstellen. In dit laatste geval dient de Raad van Bestuur maatregelen voor te
stellen tot herstel van de financiële toestand van de Vennootschap. De aandeelhouders die ten
minste 75% van de tijdens deze vergadering geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen,
hebben het recht om de Vennootschap te ontbinden, op voorwaarde dat tenminste 50% van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Indien het vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is tijdens de eerste
vergadering, moet een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden door een nieuwe oproeping.
De tweede algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien ten gevolge van geleden verliezen de
verhouding van het netto-actief van de Vennootschap ten opzichte van het maatschappelijk
kapitaal minder dan 25% bedraagt, dient dezelfde procedure te worden gevolgd, met dien
verstande evenwel dat de ontbinding enkel de goedkeuring door aandeelhouders die 25% van de
op de vergadering uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen, vereist. Wanneer het netto-actief
van de Vennootschap gedaald is tot EUR 61.500 (het minimumbedrag van het maatschappelijk
kapitaal van een naamloze vennootschap), heeft iedere belanghebbende het recht om de
bevoegde rechtbank te verzoeken om de Vennootschap te ontbinden. De rechtbank kan de
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ontbinding van de Vennootschap bevelen of een gratieperiode toestaan waarin de Vennootschap
de situatie kan verhelpen.
Indien de Vennootschap om welke reden ook wordt ontbonden, dient de vereffening te worden
uitgevoerd door één of meer vereffenaars die worden aangesteld door de algemene vergadering
en waarvan de aanstelling door de rechtbank van koophandel wordt bekrachtigd. Indien de
Vennootschap wordt ontbonden, moeten de activa of de opbrengsten uit de verkoop van de
resterende activa, na betaling van alle schulden, de kosten van vereffening en belastingen, op een
gelijke basis worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, met inachtneming van eventuele
voorkeurrechten bij de vereffening van aandelen die dergelijke rechten bezitten, indien deze er
zouden zijn. Op dit ogenblik zijn er geen voorkeurrechten met betrekking tot de vereffening.

7.6. Inkoop en verkoop van aandelen van de Vennootschap
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de Vennootschap haar eigen aandelen
alleen kopen en verkopen krachtens een bijzonder aandeelhoudersbesluit goedgekeurd door
tenminste 80% van de geldig uitgebrachte stemmen op een algemene vergadering waar
tenminste 50% van het maatschappelijk kapitaal en tenminste 50 % van de winstbewijzen, zo
deze er zouden zijn, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het vereiste quorum niet
aanwezig of vertegenwoordigd is op de eerste vergadering, moet een tweede vergadering worden
bijeengeroepen door een nieuwe oproeping. De tweede algemene vergadering kan rechtsgeldig
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aandelen en winstbewijzen, dat aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Deze voorafgaande goedkeuring door de aandeelhouders is niet vereist
wanneer de Vennootschap de aandelen van de Vennootschap inkoopt om hen aan te bieden aan
het personeel van de Vennootschap.
In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen moet een aanbod om aandelen van
de Vennootschap in te kopen onder dezelfde voorwaarden aan alle aandeelhouders worden
gedaan. Dit is niet van toepassing op de verwerving van aandelen via een gereglementeerde
markt of de verwerving van aandelen waartoe unaniem werd beslist door de aandeelhouders op
een vergadering waar alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren. Aandelen van
de Vennootschap kunnen alleen worden ingekocht met middelen die anders beschikbaar zouden
zijn om als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd te worden. Het totaal aantal aandelen van
de Vennootschap gehouden door de Vennootschap mag op geen enkel moment meer zijn dan
20% van haar maatschappelijk kapitaal.
Op de datum van dit Informatiedocument heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap geen
machtiging van de algemene vergadering om aandelen in te kopen.

90

8. BELGISCHE REGLEMENTERING OP OVERNAMEBIEDINGEN, REGELS VOOR
UITKOOPBIEDINGEN (‘SQUEEZE-OUT’) EN UITKOOPRECHTEN (‘SELL-OUT’)

8.1. Openbare overnamebiedingen
Openbare overnamebiedingen op de aandelen van de Vennootschap en andere effecten die
toegang verlenen tot stemrechten (zoals eventuele warrants of converteerbare obligaties) zijn
onderworpen aan het toezicht van de FSMA. Openbare overnamebiedingen moeten worden
uitgebracht voor alle stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap en voor alle andere
effecten die toegang verlenen tot stemrechten. Alvorens een bod uit te brengen, dient een bieder
een Prospectus te publiceren dat vóór publicatie door de FSMA moet worden goedgekeurd. De
bieder dient eveneens de goedkeuring te verkrijgen van de desbetreffende
mededingingsautoriteiten, wanneer dergelijke goedkeuring wettelijk vereist is voor de overname
van de Vennootschap.
België heeft de Dertiende Richtlijn op het gebied van het Vennootschapsrecht (Europese
Richtlijn 2004/25/EG van 21 april 2004) omgezet in de Belgische Wet op de openbare
overnamebiedingen van 1 april 2007 (de “Overnamewet”) en het Belgische Koninklijke Besluit
van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het “Overnamebesluit”). De
Overnamewet bepaalt dat er een verplicht bod tot stand komt als een persoon, als gevolg van zijn
eigen verwerving of de verwerving door personen die in overleg met hem handelen of door
personen die voor hun rekening handelen, direct of indirect meer dan dertig procent (30%) van
de effecten met stemrecht houdt in een vennootschap waarvan de statutaire zetel gevestigd is in
België en waarvan ten minste een deel van de effecten met stemrecht worden verhandeld op een
gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit aangeduid door het
Overnamebesluit. Louter het feit dat de betreffende drempel wordt overschreden door de
verwerving van één of meer Aandelen, geeft aanleiding tot een verplicht bod, ongeacht of de
prijs die in de betreffende transactie werd betaald, al dan niet hoger ligt dan de huidige
marktprijs.
Er zijn verschillende bepalingen van Belgisch vennootschapsrecht en enkele andere bepalingen
binnen het Belgisch recht, zoals de verplichting om belangrijke deelnemingen openbaar te maken
en fusiecontrole, die mogelijk van toepassing zijn op 4Energy Invest en die een vijandelijk
overnamebod, fusie, verandering in bestuur of andere controlewijziging, moeilijker kunnen
maken. Deze bepalingen zouden potentiële overnamepogingen kunnen ontmoedigen, waarvan
andere aandeelhouders menen dat ze in hun beste belang zijn, en kunnen de marktprijs van de
aandelen van de Vennootschap ongunstig beïnvloeden. Deze bepalingen kunnen ook tot gevolg
hebben dat ze de aandeelhouders de gelegenheid ontnemen om hun aandelen van de
Vennootschap tegen een premie te verkopen.
Normaal gezien wordt de machtiging van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal
van de Vennootschap te verhogen door middel van inbrengen in natura of in geld met opheffing
of beperking van het preferentieel inschrijvingsrecht van de bestaande aandeelhouders
opgeschort vanaf de kennisgeving aan de Vennootschap door de FSMA van een openbaar
overnamebod op de effecten van de Vennootschap. De algemene vergadering kan evenwel de
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Raad van Bestuur machtigen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen door aandelen uit te
geven voor maximaal 10% van de bestaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van
dergelijk openbaar bod.
Dergelijke machtiging werd niet verleend aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

8.2. Uitkoopbod (‘Squeeze-out’)
Overeenkomstig artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen , kan een natuurlijke persoon
die alleen of in onderling overleg handelt, en die 95 procent van de stemrechtverlenende effecten
houdt in een beursgenoteerde vennootschap, alle stemrechtverlenende effecten in die
vennootschap verwerven na een uitkoopbod. De aandelen die als reactie op een dergelijk bod
niet vrijwillig worden aangeboden, worden aan het einde van de procedure beschouwd als zijnde
van rechtswege overgedragen aan de bieder. Na afloop van het bod wordt de vennootschap niet
langer beschouwd als een beursgenoteerde vennootschap, tenzij er onder het publiek nog steeds
obligaties zijn verspreid die door de vennootschap zijn uitgegeven. De vergoeding voor de
effecten moet cash zijn en moet de reële waarde vertegenwoordigen om de belangen van de
overdragende aandeelhouders te vrijwaren.

8.3. Uitkooprecht (‘Sell-out’)
Houders van stemrechtverlenende effecten of van effecten die toegang verlenen tot stemrechten
kunnen eisen dat de bieder, die alleen of in onderling overleg handelt, en die na een
overnamebod 95% van het stemrechtverlenende kapitaal en 95% van de stemrechtverlenende
effecten in een beursgenoteerde vennootschap houdt, hun effecten van hen koopt tegen de prijs
van het bod, op voorwaarde dat de bieder, door de aanvaarding van het bod, effecten heeft
verworven die ten minste 90% van het stemrechtverlenende kapitaal vertegenwoordigen dat
onder het overnamebod valt.

8.4. Overnamebiedingen uitgebracht door derden tijdens het vorige boekjaar en het lopend
boekjaar
Er zijn tijdens het vorig boekjaar en het lopend boekjaar geen overnamebiedingen op het kapitaal
van 4Energy Invest uitgebracht door derden.

8.5. Vrijstellingen op de verplichting tot het uitbrengen van een verplicht openbaar
overnamebod tijdens het vorige boekjaar en het lopende boekjaar
Gimarco heeft ten gevolge van de Kapitaalverhoging 151.500.000 aandelen verworven in de
Vennootschap hetgeen overeenstemt met 79,8%.
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Overeenkomstig artikel 52, § 1, 4° van het Overnamebesluit geldt geen biedplicht ingeval van
een verwerving “in het kader van een inschrijving op een kapitaalverhoging van een
vennootschap in moeilijkheden, zoals bedoeld in artikel 633 W.Venn., waartoe de algemene
vergadering heeft beslist.”
Op datum van de Kapitaalsverhoging kwalificeerde de Vennootschap als een vennootschap in
moeilijkheden, zoals bedoeld in artikel 633 W.Venn., zijnde “ een vennootschap waarvan het
netto-actief gedaald is tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal”. De
“alarmbelprocedure”, voorgeschreven door art. 633 W.Venn., werd door de Vennootschap
nageleefd. De Raad van Bestuur heeft een verslag opgesteld en de buitengewone algemene
vergadering werd samengeroepen een eerste maal op 23 mei 2013 en een tweede maal, wegens
niet bereiken van het vereiste quorum bij de eerste buitengewone algemene vergadering, op 18
juni 2013. Deze buitengewone algemene vergadering beraadslaagde en besliste de Vennootschap
niet te ontbinden, doch wel de activiteit van de Vennootschap voort te zetten.
De Kapitaalverhoging werd voorgelegd ter goedkeuring aan de buitengewone algemene
vergadering van de Vennootschap, zodat ook aan die voorwaarde van art. 52, § 1, 4° van het
Overnamebesluit voldaan werd.
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9. CORPORATE GOVERNANCE
9.1. Algemene bepalingen

In dit deel wordt een overzicht verstrekt van de regels en principes op basis waarvan de
corporate governance van de Vennootschap georganiseerd is overeenkomstig het Belgische
vennootschapsrecht, de statuten van de Vennootschap en het corporate governance charter van
de Vennootschap.
Het corporate governance charter van de Vennootschap is opgesteld in overeenstemming met de
aanbevelingen die zijn uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code (de “Code”) die
werd uitgegeven op 12 maart 2009 door de Belgische Commissie voor Corporate Governance.
Corporate governance is in de Code gedefinieerd als een reeks regels en gedragingen op basis
waarvan vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. De Code is gebaseerd op een ‘pas
toe of leg uit’-systeem: Belgische beursgenoteerde vennootschappen dienen de Code na te leven,
maar mogen afwijken van de bepalingen en richtlijnen ervan (doch niet van de principes) op
voorwaarde dat zij de rechtvaardiging voor een dergelijke afwijking bekendmaken.
De Raad van Bestuur heeft de intentie om de Belgische Corporate Governance Code na te leven,
maar is van mening dat bepaalde afwijkingen van de bepalingen gerechtvaardigd zijn in het licht
van zijn specifieke situatie. Met het van kracht worden van de wet op 6 april 2010 ter versterking
van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen (i) is het niet mogelijk af te
wijken van sommige bepalingen van de Code en (ii) is het verplicht aan te geven welke
bepalingen van de Code tijdens het jaar niet werden nageleefd, en een verklaring te geven voor
de redenen van de niet-naleving. De afwijkingen van 4Energy Invest worden uitgelegd in deze
verklaring inzake Corporate Governance .
Het corporate governance charter van 4Energy Invest is het laatst bijgewerkt op 22 augustus
2014 en kan worden geraadpleegd op de website van 4Energy Invest: www.4energyinvest.com rubriek Investors - Corporate Governance - Charter and dealing code http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000223&lg=nl

9.2. Raad van Bestuur

9.2.1. Algemene bepalingen
De rol van de raad van bestuur bestaat erin het succes van de Vennootschap op lange termijn na
te streven door blijk te geven van leiderschap, ondernemingszin en risicobeoordeling en -beheer
mogelijk te maken.
De Raad van Bestuur kan alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om het
maatschappelijk doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die
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handelingen die bij wet of volgens de statuten van de Vennootschap exclusief zijn voorbehouden
aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimaal 6 en maximaal 10 leden. Streefdoel is dat ten
minste de helft van de leden niet-uitvoerende bestuurders zullen zijn. Alle bestuurders worden
verkozen door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn van
in principe 4 jaar. Als er vóór het verstrijken van de termijn een bestuursmandaat openvalt,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om tijdelijk een nieuwe bestuurder aan te stellen
om voorlopig de vacature in te vullen, tot de algemene vergadering van aandeelhouders besluit
een nieuwe bestuurder aan te stellen overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van
Vennootschappen. Dit punt moet in de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van
aandeelhouders worden opgenomen.
Een vergadering van de raad van bestuur is geldig samengesteld als een quorum bereikt wordt
van ten minste de helft van de leden, persoonlijk op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd. Als dit quorum niet gehaald wordt, kan er een nieuwe raad van bestuur
worden samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de punten vermeld in de agenda
van de vergadering van de raad van bestuur waarvoor geen quorum werd gehaald. In elk geval
kan de raad van bestuur enkel geldig vergaderen als er ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Vergaderingen van de raad van bestuur worden samengeroepen door de
voorzitter van de raad van bestuur of door ten minste twee bestuurders, telkens het belang van de
Vennootschap dit vereist.

9.2.2. Voorzitter
De Raad van Bestuur benoemt een van zijn niet-uitvoerende leden tot voorzitter van de Raad van
Bestuur. Momenteel is, in afwijking van bovenstaande omwille van efficiëntie en in het belang
van de Vennootschap, Continuous Insight2Impact BVBA (cf. infra 9.2.4.), met permanent
vertegenwoordiger Filip Lesaffer, aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur. Op termijn
en in functie van de groei van de vennootschap zal dit opnieuw geëvalueerd worden.
De voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van de Raad van Bestuur en voor de
doelmatige werking van de Raad van Bestuur in alle opzichten. De voorzitter dient de nodige
maatregelen te treffen om een vertrouwensklimaat te creëren binnen de Raad van Bestuur, dat
bijdraagt aan open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten van de Raad van
Bestuur. De voorzitter dient een feitelijke interactie tussen de Raad van Bestuur en het
uitvoerend management te stimuleren. Hij dient nauwe banden te onderhouden met de Chief
Executive Officer en de Chief Executive Officer te steunen en te adviseren in zijn uitvoerende
verantwoordelijkheden.
Binnen de Raad van Bestuur is de voorzitter hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het volgende:


het opstellen van de agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, al
naargelang het geval, na overleg met de Chief Executive Officer;
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verzekeren dat procedures in verband met voorbereidende werkzaamheden,
beraadslaging, goedkeuring van resoluties en invoering van beslissingen op gepaste wijze
worden nageleefd;



verzekeren dat de bestuurders nauwkeurige, tijdige en duidelijke informatie krijgen vóór
de vergaderingen en, wanneer nodig, tussen vergaderingen in, en dat alle bestuurders
dezelfde informatie krijgen;



het voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en verzekeren dat de Raad
van Bestuur functioneert en beslissingen neemt als een collegiaal orgaan;



verzekeren dat de ondernemingsstructuur en de corporate governance van de
Vennootschap geregeld worden herbekeken, en beoordelen of hun werking bevredigend
is;



het benoemingsproces van bestuurders leiden, in overleg met het benoemingscomité, en
te verzekeren dat de Raad van Bestuur leden en voorzitters van de comités aanstelt;



de opleiding van nieuwe bestuurders;



de beoordeling van de Raad van Bestuur leiden; en



bereikbaar zijn voor de bestuurders, de leden van het uitvoerend management en het
hoofd van de interne auditfunctie (indien bestaande) om kwesties in verband met het
bestuur van de Vennootschap te bespreken.

9.2.3. Onafhankelijke bestuurders
Een bestuurder voldoet pas als onafhankelijk bestuurder als hij minstens voldoet aan de criteria
bepaald in artikel 526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, die als volgt kunnen
worden samengevat:


Geen uitvoerend lid van de Raad van Bestuur zijn, geen functie uitoefenen als lid van het
uitvoerend comité of als een persoon die het dagelijks beheer van de Vennootschap wordt
toevertrouwd of geen aan de Vennootschap gelieerde vennootschap of persoon zijn, en in
de afgelopen vijf jaar voor de benoeming niet in een dergelijke positie hebben verkeerd;



Niet meer dan drie termijnen als niet-uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur
hebben gediend, zonder daarbij een totale termijn van twaalf jaar te overschrijden;
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Geen werknemer van het senior management zijn (zoals gedefinieerd in artikel 19,2° van
de Belgische Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven)
van de Vennootschap of van een aan de Vennootschap gelieerde vennootschap of
persoon, en in de afgelopen drie jaar voor de benoeming niet in een dergelijke positie
hebben verkeerd;



Geen significante verloning of een andere significant voordeel van financiële aard
ontvangen of hebben ontvangen van de Vennootschap of van een aan de Vennootschap
gelieerde vennootschap of persoon, anders dan een eventuele bonus of vergoeding
(tantièmes) die hij ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van de Raad van
Bestuur;



Geen aandeelhoudersrechten hebben (direct of via een of meer vennootschappen onder
zijn controle) die 10 % of meer van de aandelen van de Vennootschap of van een klasse
van de aandelen van de vennootschap (indien deze er zijn) vertegenwoordigen, en geen
vertegenwoordiger zijn van een aandeelhouder die in deze positie verkeert;



Als de aandeelhoudersrechten gehouden door de bestuurder (rechtstreeks of via een of
meer vennootschappen onder zijn controle) minder dan 10 % vertegenwoordigen, mag de
vervreemding van dergelijke Aandelen of de uitoefening van de rechten die daaraan zijn
gekoppeld niet onderworpen zijn aan enige contracten of eenzijdige verbintenissen
aangegaan door de bestuurder. De bestuurder mag tevens geen aandeelhouder
vertegenwoordigen die in deze positie verkeert;



Niet in dit boekjaar of het vorige een significante zakelijke relatie gehad hebben met de
Vennootschap of met een aan de Vennootschap gelieerde vennootschap of persoon, noch
rechtstreeks noch als partner, aandeelhouder, bestuurslid of lid van het senior
management (zoals gedefinieerd in artikel 19,2° van de hoger vernoemde Belgische Wet
van 20 september 1948) van een vennootschap of een persoon die een dergelijke relatie
heeft;



Niet momenteel of in de afgelopen drie jaar een partner of een werknemer zijn geweest
van de huidige of voorgaande commissaris van de Vennootschap of van een
vennootschap of persoon verbonden met de Vennootschap;



Geen uitvoerend bestuurder zijn van een andere vennootschap waarin een uitvoerend
bestuurder van de Vennootschap een niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur is, geen
andere significante banden hebben met uitvoerend bestuurders van de Vennootschap via
betrokkenheid in andere vennootschappen of organen;



Geen echtgeno(o)te, wettelijk samenwonende partner of naast familielid (door huwelijk
of door geboorte) tot de tweede graad zijn van een lid van de raad, een lid van het
uitvoerend comité, een persoon die belast is met het dagelijks bestuur of een lid van het
senior management (zoals gedefinieerd in artikel 19,2° van de hoger vernoemde
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Belgische Wet van 20 september 1948) van de Vennootschap of van een aan de
Vennootschap gelieerde vennootschap of persoon, of van een persoon die zichzelf in een
of meer van de omstandigheden beschreven in de voorgaande streepjes bevindt.

Volgens de Raad van Bestuur van de Vennootschap zijn Hamaco BVBA (cf. infra 9.2.4.), met
permanent vertegenwoordiger Henri Meyers, en INFIGO BVBA (cf. infra 9.2.4.), met permanent
vertegenwoordiger Frank Bruyneel, onafhankelijk bestuurder. De Raad van Bestuur is van
mening dat de huidige onafhankelijk bestuurders voldoen aan elk van de relevante criteria van
het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
Dit wil zeggen dat er thans geen 3 onafhankelijke bestuurders zijn, zoals aanbevolen. Op termijn
en in functie van de groei van de vennootschap zal dit opnieuw geëvalueerd worden. De
Vennootschap is zich bewust van het feit dat voorvallen voorzien in artikel 524 van het Wetboek
van Vennootschappen voorafgaandelijk beoordeeld moeten worden door een comité van drie
onafhankelijke bestuurders en zal aldus proberen dergelijke voorvallen te vermijden.

9.2.4. Samenstelling van de Raad van Bestuur
Op de datum van dit Informatiedocument bestaat de raad van Bestuur uit de volgende leden:
Naam

Functie

Continuous

Insight2Impact BVBA,
met

permanent
vertegenwoordiger
Filip Lesaffer

Termijn11

2012-2016
Uitvoerend
bestuurder
Voorzitter van de
Raad van
Bestuur

Professioneel adres
Capucienenlaan 72,
9300 Aalst, België

Hamaco BVBA met Niet-uitvoerend,
permanent
onafhankelijk
bestuurder
vertegenwoordiger
Henri Meyers

2012-2016

Konijnenhoekstraat 15,
3053 Oud-Heverlee, België

VEM BVBA,
permanent

2012-2016

Baronielaan 5, 8870
Izegem, België

met Niet-uitvoerend
bestuurder

vertegenwoordiger
11

De termijn van de mandaten van de bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering, gehouden in het jaar aangeduid naast de naam van de bestuurder. Voor het tijdstip van de jaarlijkse
algemene vergadering wordt verwezen naar 11.1. bijlage 1 met meest recente gecoördineerde statuten van de
onderneming
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Philiep Van Eeckhout
Brevak BVBA, met Niet-uitvoerend
permanent
bestuurder
vertegenwoordiger Jo
Breesch

2014-2016

Terlinckstraat 14, 2600
Antwerpen (Berchem),
België

Infigo BVBA, met Niet-uitvoerend,
permanent
onafhankelijk
vertegenwoordiger
bestuurder
Frank Bruyneel

2014-2016

Elfde Julilaan 28

LRM Beheer NV, met Niet-uitvoerend
bestuurder
permanent
vertegenwoordiger
Stijn Bijnens

2014-2016



8860 Lendelede, België

Sint-Truidersteenweg 109,
3500 Hasselt, België

CI2I BVBA: permanente vertegenwoordiger Filip Lesaffer

Filip Lesaffer is thans voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer (CEO)
van de Vennootschap. Dhr. Lesaffer behaalde een mastergraad als handelsingenieur aan de KU
Leuven. Hij begon zijn carrière bij de Boston Consulting Group waar hij optrad als consultant in
Brussel, Parijs en Londen (1998-2000). Hij vervoegde KBC Securities als Senior Corporate
Finance Manager (2000-2003). In de periode 2003-2010 was hij Investment Director bij KBC
Private Equity. Momenteel is hij zaakvoerder van Continuous Insight2Impact BVBA, Filip
Lesaffer BVBA, 4Change Invest BVBA en Think2Act Partners BVBA. Dhr. Lesaffer heeft
momenteel nog mandaten in: Think2Act Capital NV, Think2Act Arkiv NV, EFF Group NV,
TRInvest NV, Gimarco NV en Top Brands NV. Tijdens de laatste vijf jaar had dhr. Lesaffer een
mandaat in Dynaco Group NV, Microtherm Engineered Solutions NV, Technum Tractebel
Engineering NV, Eagle Capital Partners, Gasco Group NV en Atempo Inc.



HAMACO BVBA: permanente vertegenwoordiger Henri Meyers

Henri Meyers behaalde een master als elektro-technisch en mechanisch ingenieur aan de KU
Leuven. Hij begon zijn carrière bij Kernkraftwerk Kalkar in Duitsland. Dhr. Meyers werkte in
het verleden onder andere als Executive Vice President Business Development Oversight bij
Suez Energy International en als Executive Vice President van Suez Energy International.
Tijdens de laatste vijf jaar had dhr. Meyers in het kader van zijn functie bij de Suez-groep,
mandaten in onder andere: Al Ezzel Power Company (Bahrein); Baymina Enerji AS (Turkije);
Central Termoeléctrica Andina S.A., Central Térmica Barrancones S.A., Edelnor S.A.,
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Electroandina S.A., Gasoducto Nor Andino S.A., Suez Energy Andino Investments S.A. en Suez
Energy Andino S.A. (Chili); Egasur S.A., Enersur S.A., Gas Natural De Lima y Callao S.A. en
Suez Energy Perú S.A. (Peru); Gasoducto Nor Andino S.A. (Argentinië); Hanjin City Gas
Company (Zuid-Korea); Suez Energy Development N.A., Suez Energy North America (vóór de
fusie met Tractebel Inc.), Suez Energy North America (geconsolideerd), Trigen Energy
Corporation (VS); Suez Energy India Private Limited (voordien Tractebel Energy South Asia)
(India); Tractebel Korea Co. Ltd. (Zuid-Korea); en Powercontracting SA (België). Dhr. Meyers
is manager van zijn managementvennootschap Hamaco BVBA.



VEM BVBA: permanente vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout

Philiep Van Eeckhout studeerde aan EHSAL (nu HUB) Handels- en Financiële wetenschappen.
Hij heeft een lange carrière in de cement, mortel en beton industrie via VVM NV, Gimarco NV,
Nivelles Beton NV en Diamur NV. Op vandaag is Philiep nog bestuurder in o.a. volgende
bedrijven: VEHO NV, VEM BVBA, Nivelles Beton NV, Gimarco NV, Diamur NV, Diammo,
Brupower, Think2Act Capital NV, Think2Act Arkiv NV. Tijdens de laatste vijf jaar had dhr.
Van Eeckhout onder meer een mandaat in VVM NV, Mandelwerk NV, Van Eeckhout Beton
NV, Flexibeton SA, Gramo BVBA, Mezegoed BVBA



BREVAK BVBA: permanent vertegenwoordiger Jo Breesch

Jo Breesch is niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap. Dhr. Breesch behaalde een
mastergraad als burgerlijk ingenieur scheikunde (optie milieutechnologie) aan de KU Leuven.
Hij begon zijn carrière bij KBC Bank en was onder andere actief als relatiebeheerder bedrijven.
In de periode 2001-2010 was hij Investment Director bij KBC Private Equity. Momenteel is hij
gedelegeerd bestuurder van Think2Act Capital, een investeringsfonds gespecialiseerd in buy-out
investeringen in (K)MO’s. In deze hoedanigheid heeft dhr. Breesch bestuursmandaten in onder
meer Think2Act Partners BVBA, Jo Breesch BVBA, Think2Act Arkiv NV, Think2Act
Investment Fund NV, EFF Group NV, TRInvest NV, Thau Benelux NV, Verbeek Benelux NV,
IHG Invest NV en eSATURNUS NV. Daarnaast is dhr. Breesch ook bestuurder van Gimarco
NV, verschillende vennootschappen van de Boma groep, Hospital Logistics NV, Egemin NV en
Anchorage NV. Tijdens de laatste vijf jaar had dhr. Breesch onder meer een mandaat in
PinguinLutosa NV, Materialise NV, Materialise Dental NV, Lenaerts-Blommaert NV en DLI
International.
•

Infigo BVBA: permanent vertegenwoordiger Frank Bruyneel

Frank Bruyneel behaalde een master in de ingenieurswetenschappen – elektrotechniek aan de
KU Leuven. Hij begon zijn carrière als commodity-trader bij Vanden Avenne Izegem in 1995.
Hij volgde een MBA-opleiding aan de Vlerick Leuven Ghent Management School. In de
periode 2007 – 2012 was hij actief bij Spanogroup, eerst als aankoopdirecteur, daarna als plant
manager van Spano Oostrozebeke. Hij stond mee aan de wieg van A&S Energie. Sinds 2012 is
Frank Bruyneel actief voor Group Depre uit Beernem, eerst als managing director voor Fides
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Petfood, sinds juli 2014 als business project manager.
Frank Bruyneel vervulde
bestuursmandaten bij Vanden Avenne Izegem NV, Spano NV en A&S Energie. Frank Bruyneel
is zaakvoerder van Infigo bvba en mede-stichter van Pulso bvba.



LRM Beheer NV: permanent vertegenwoordiger Stijn Bijnens

Stijn Bijnens werd in 1999 voor het eerst benoemd tot bestuurder van de NV LRM. Hij behaalde
een diploma van burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen aan de KU Leuven. Tot eind
2007 was hij gedelegeerd bestuurder van Ubizen, de vennootschap die hij mee oprichtte in 1995.
Hij werd door de lezers van het weekblad Trends Magazine uitgeroepen tot ‘Manager van het
Jaar 1999’.
Hij ontving ook de DataNews Award of Excellence voor een startende onderneming.
Van mei 2007 tot dec 2007 fungeerde hij als Vice President Security Solutions bij Verizon
Communications.
De heer Stijn Bijnens is sinds 2008 Chief Executive Officer (CEO) van LRM NV.
Ervaring bestuursmandaten: Bestuurder De Post NV van 2000 tot 2005, Voorzitter Luminus NV
van 2000 tot 2006, Bestuurder LRM NV van 1999 tot 2008, Bestuurder van Porthus NV
(Alternext) van 2000 tot 2010
Verklaring met betrekking tot geschillen in verband met bestuurders en de CEO:
Op datum van dit Informatiedocument en gedurende de periode van ten minste vijf jaar vóór de
datum van dit Informatiedocument, hebben geen bestuurders van de Vennootschap, noch de
CEO van de Vennootschap
• een veroordeling opgelopen voor fraude;
• een uitvoerende functie bekleed als kaderlid of lid van een administratief, bestuurs- of
toezichthoudend orgaan van een vennootschap op het moment van of vóór een
faillissement, curatele of vereffening; noch heeft een van de bestuurders het voorwerp
uitgemaakt van enige officiële openbare aanklacht en/of sanctie van enige openbare of
regelgevende instantie (inclusief enige aangestelde beroepsgroepering);
• of van een rechtbank een verbod opgelegd gekregen om op te treden als lid van de
administratieve, bestuurs- of toezichthoudende organen van een vennootschap of om op
te treden in het bestuur of de zakelijke leiding van een vennootschap.
In het verleden werd indien nodig de belangenconflictenregeling (art. 523 W. Venn.) gevolgd.
Iedere bestuurder wordt aangemoedigd om zijn persoonlijke en zakelijke belangen zo te regelen
dat er geen rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict is met de Vennootschap. De
Vennootschap heeft op dit ogenblik geen kennis van enig mogelijk belangenconflict van de
hierboven vermelde bestuurders tussen de taken en plichten jegens 4Energy Invest en hun eigen
belangen en/of andere plichten.
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Indien er in de toekomst belangenconflicten zouden voordoen, zal de belangenconflictenregeling
(art. 523 W. Venn.) gevolgd worden.

9.2.5. Aandelenparticipaties van niet-uitvoerend bestuurders/uitvoerend management van
de Vennootschap
9.2.5.1. Aandelen aangehouden door niet-uitvoerende bestuurders

Volgende niet-uitvoerende bestuurders houden aandelen van de Vennootschap aan:
Naam
Gimarco NV met vast vertegenwoordiger
Philiep Van Eeckhout

Aantal aandelen
6.060.000

LRM Beheer NV met vast vertegenwoordiger
Stijn Bijnens

1.033.000

Philiep Van Eeckhout

56.000

Volgende niet-uitvoerende bestuurders houden geen aandelen in de Vennootschap aan:
- Brevak Bvba, met vast vertegenwoordiger Jo Breesch
- Infigo Bvba, met vast vertegenwoordiger Frank Bruyneel
- Hamaco Bvba, met vast vertegenwoordiger Henri Meyers
Jo Breesch heeft een minderheidsparticipatie in Gimarco NV. Gimarco bezit 79,8% van de
aandelen van de Vennootschap en wordt gecontroleerd door Philiep Van Eeckhout.

9.2.5.2. Aandelen aangehouden door het uitvoerend management

Voor de samenstelling van het uitvoerend management, wordt verwezen naar infra deel 9.4. In
de tabel hieronder wordt een overzicht verstrekt van de aandelen van de Vennootschap die direct
gehouden worden door het uitvoerend management.
Naam
CI2I BVBA met
vertegenwoordiger
Lesaffer

Functie

Aantal aandelen

vast Chief Executive Officer
Filip
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Daarnaast heeft Filip Lesaffer een minderheidsparticipatie in Gimarco NV. Gimarco bezit 79,8%
van de aandelen van de Vennootschap en wordt gecontroleerd door Philiep Van Eeckhout.

9.3. Comités van de Raad van Bestuur

9.3.1. Algemeen
De Raad van Bestuur van de Vennootschap kan gespecialiseerde comités oprichten om
specifieke kwesties te analyseren en de Raad van Bestuur over die kwesties te adviseren. Deze
comités hebben een louter adviserende rol. De uiteindelijke besluitvorming blijft de
verantwoordelijkheid van de raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt de opdracht van elk
comité met betrekking tot de organisatie, procedures, beleid en activiteiten van dat comité.
In het verleden werden door de Raad van Bestuur een auditcomité, een benoemings- en
remuneratiecomité en een adviescomité opgericht.
Gezien de beperkte omvang van het bedrijf en de veranderingen die het onderging, had de Raad
van Bestuur de taken en verantwoordelijkheden van deze comités in 2013 terug naar zich
toegetrokken om zo de kosten te drukken en de besluitvorming te verbeteren alsook te
versnellen. Gegeven de kapitaalverhoging op 24 april 2014 en de recente herschikking van de
Raad van Bestuur, wordt de werking van de verschillende committees te geheractiveerd.
Hierna worden de samenstelling en het functioneren van deze comités besproken.

9.3.2. Overzicht van de verschillende comités

Voorzitter
Leden

Auditcomité

Benoemings-en remuneratie
comité

Hamaco Bvba
Brevak Bvba
LRM Beheer NV

VEM Bvba
Hamaco Bvba
LRM Beheer NV

Adviescomité
Infigo Bvba
Hamaco Bvba
VEM Bvba
Ci2i Bvba

9.3.3. Auditcomité
9.3.3.1 Algemeen

Volgens de regels voor Belgische beursgenoteerde vennootschappen met betrekking tot de
oprichting en de taken van het auditcomité, die van kracht werden op 8 januari 2009, zou
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4Energy Invest voldoen aan de omvangcriteria om zonder een afzonderlijk auditcomité te
werken (Art. 526bis, § 3 Wetboek van Vennootschappen). Desondanks wenst de Raad van
Bestuur gegeven de doorstart van de Vennootschap naar aanleiding van de kapitaalverhoging het
auditcomité terug te activeren, wezen het op een pragmatische manier. Dit impliceert dat niet
altijd alle formele voorwaarden zullen voldaan zijn. Op vandaag is er geen meerderheid van
onafhankelijk bestuurders. Op termijn en in functie van de groei van de vennootschap zal dit
opnieuw geëvalueerd worden.

9.3.3.2. De rol van het auditcomité

Het auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in de uitvoering van zijn toezichthoudende
verantwoordelijkheden inzake controle in de breedste zin van het woord. Het auditcomité zal
geregeld (minstens eenmaal per jaar) verslag uitbrengen aan de raad van bestuur over de
uitvoering van zijn taken en over enige kwesties waarvan het auditcomité meent dat er actie moet
worden ondernomen of dat er verbeteringen nodig zijn, en kan aanbevelingen doen over de
noodzakelijke stappen die moeten worden genomen.

9.3.3.3. De taken van het auditcomité

Het auditcomitéheeft de volgende taken:
Financiële verslaggeving


toezicht houden op de integriteit van de financiële informatie die door de Vennootschap
wordt verstrekt, namelijk door de correctheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid en de
consistentie van financiële informatie te beoordelen en door de relevantie en consistentie
te verifiëren van de normen voor financiële verslaggeving die gebruikt worden door de
vennootschap en zijn dochterondernemingen. Dit omvat de criteria voor de consolidatie
van de rekeningen van ondernemingen binnen de groep. Deze controle zou betrekking
moeten hebben op periodieke informatie vóór die bekend wordt gemaakt en zou
gebaseerd moeten zijn op een auditprogramma dat door het comité is ingevoerd;



beoordelen van wijzigingen aan de grondslagen en praktijken voor controle en financiële
verslaggeving van de Vennootschap zoals die kunnen worden voorgesteld door het
management, de commissaris of de interne controleurs (indien bestaande);



periodiek, en ten minste om de twee jaar, de toereikendheid verifiëren en beoordelen van
het beleid van de Vennootschap voor transacties met verbonden partijen dat geldt voor de
bestuurders en het uitvoerend management van de Vennootschap, en voorgestelde
wijzigingen voor goedkeuring aanbevelen aan de raad van bestuur; en
104



significante kwesties in verband met de financiële verslaggeving bespreken met het
uitvoerend management en de externe bedrijfsrevisor.

Interne controle en risicobeheer


ten minste eenmaal per jaar de systemen beoordelen voor interne controle en risicobeheer
die door het uitvoerend management zijn ingevoerd, rekening houdend met het feit dat de
belangrijkste risico’s (inclusief risico’s in verband met de naleving van de geldende
wetgeving en reglementering) naar behoren moeten worden geïdentificeerd, beheerd en
bekend worden gemaakt;



samen met het uitvoerend management de verklaringen beoordelen over interne controle
en risicobeheer in het jaarverslag van de Vennootschap; en



de specifieke regelingen beoordelen die in vertrouwen zijn getroffen en problemen
aankaarten over mogelijke ongepastheden in de financiële verslaggeving of andere zaken.
Indien nodig dienen er regelingen te worden getroffen voor een toereikend en
onafhankelijk onderzoek van dergelijke kwesties en voor gepaste opvolgingsmaatregelen.

Externe-auditproces


aanbevelingen verstrekken aan de Raad van Bestuur over de selectie, de (her)benoeming
of het ontslag van de externe bedrijfsrevisor en de voorwaarden voor zijn of haar
aanstelling. In overeenstemming met het Belgische Wetboek van Vennootschappen dient
dit voorstel ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de aandeelhouders;



toezicht houden op de onafhankelijkheid van de externe bedrijfsrevisor, in het bijzonder
in het kader van de bepalingen van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en het
Koninklijk Besluit van 4 april 2003. Het comité dient van de externe bedrijfsrevisor een
verslag te verkrijgen waarin alle relaties worden beschreven tussen de onafhankelijke
bedrijfsrevisor en de Vennootschap en zijn dochterondernemingen;



een formeel beleid opstellen en toepassen waarin de types van niet-auditdiensten worden
gespecificeerd die uitgesloten zijn, die toegelaten zijn na beoordeling door het comité en
die toegelaten zijn zonder doorverwijzing naar het comité, rekening houdend met de
specifieke vereisten volgens het Belgische Wetboek van Vennootschappen;



geïnformeerd worden over het werkprogramma van de externe bedrijfsrevisor en tijdig
informatie verkrijgen over enige aandachtspunten die als gevolg van de audit ontstaan;

105



de doeltreffendheid beoordelen van het externe-auditproces en de reactiebereidheid van
het management op de aanbevelingen die worden gedaan in het beheerverslag van de
externe bedrijfsrevisor; en



de kwesties onderzoeken die aanleiding geven tot het ontslag van de externe
bedrijfsrevisor en aanbevelingen verstrekken over eventuele vereiste maatregelen.

9.3.3.4. De samenstelling van het auditcomité

Het auditcomité is samengesteld uit ten minste 3 leden, benoemd door de Raad van Bestuur. Alle
leden van het auditcomité zijn niet-uitvoerende bestuurders. In afwijking met de Belgische
Corporate Governance Code die vereist dat een meerderheid van de leden van het auditcomité
onafhankelijk zijn, is slechts één van de drie huidige leden onafhankelijk bestuurder. Dit is wel
in overeenstemming met artikel 526bis, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen. Op termijn
en in functie van de groei van de vennootschap zal dit opnieuw geëvalueerd worden.
De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd onder de leden van het auditcomité door de
Raad van Bestuur van de Vennootschap en mag deze functie niet combineren met het
voorzitterschap van de Raad van Bestuur. De voorzitter van het auditcomité, al naargelang het
geval met de steun van de voorzitter van de Raad van Bestuur en/of de CEO en/of de CFO, zal
ervoor zorgen dat het auditcomité te allen tijde (i) zijn rol en taken begrijpt, (ii) over alle
informatie beschikt om zijn interne en externe taken naar behoren te vervullen, en (iii) zijn taken
vervult in overeenstemming let het interne reglement van het auditcomité.
De aanstelling van de leden van het auditcomité zal gebaseerd zijn op (i) hun specifieke
vaardigheden en ervaring, en (ii) de voorwaarde dat het auditcomité als groep over de
vaardigheden en de ervaring moet beschikken die vereist zijn voor de uitvoering van zijn taken.
Het auditcomité zal beslissen of, en zo ja wanneer de CEO, de CFO (of kaderleden
verantwoordelijk voor zaken in verband met financiën, boekhouding en financieel beheer), de
interne auditor (indien bestaande) en de externe bedrijfsrevisor zullen worden uitgenodigd om de
vergaderingen bij te wonen.
Op de datum van dit Informatiedocument bestaat het auditcomité uit de volgende leden: Hamaco
BVBA, met permanent vertegenwoordiger Henri Meyers, als onafhankelijk bestuurder,
BREVAK BVBA, met permanent vertegenwoordiger Jo Breesch, als niet-uitvoerend bestuurder
en LRM Beheer NV met permanent vertegenwoordiger Stijn Bijnens als niet-uitvoerend
bestuurder. LRM Beheer NV met permanent vertegenwoordiger Stijn Bijnens en BREVAK
BVBA, met permanent vertegenwoordiger Jo Breesch zijn deskundig in boekhouding en audit,
zoals blijkt uit hun vorige functie als beleggingsbeheerder, en uit de bestuursfuncties die zij in
verschillende vennootschappen uitoefenen. Hamaco BVBA treedt momenteel op als voorzitter
van dit comité.
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9.3.4. Benoemings- en remuneratiecomité (“het NRC”)
9.3.4.1 Algemeen

Gezien de beperkte omvang van het bedrijf en de veranderingen die het onderging, had de Raad
van Bestuur de taken en verantwoordelijkheid van het benoemings- en remuneratiecomité terug
naar zich toegetrokken, om zo de kosten te drukken en de besluitvorming te verbeteren en te
versnellen. Dit was in overeenstemming met artikel 526quater, § 3 van het Wetboek van
Vennootschappen. Gegeven de doorstart van de vennootschap naar aanleiding van de
kapitaalverhoging zal het benoemings- en remuneratiecomité terug in voege treden, wezen het op
een pragmatische manier. Zo zullen niet alle formele voorwaarden voldaan zijn. Op termijn en in
functie van de groei van de vennootschap zal dit opnieuw geëvalueerd worden.

9.3.4.2. De rol van het benoemings-en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft als rol:


aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur over de benoeming van bestuurders en de leden
van het uitvoerend management;



aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur over de vergoeding van bestuurders, leden van
het uitvoerend management en sleutelmanagers; en



het globale remuneratiebeleid voor het personeel en de bestuurders van de onderneming
controleren, en dit beleid periodiek bijwerken.

9.3.4.3. De taken van het benoemings-en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité dient te verzekeren dat het benoemings- en
herbenoemingsproces van de leden van de raad van Bestuur en van het uitvoerend management
objectief en professioneel wordt georganiseerd, en heeft in het bijzonder de volgende taken:


opstelling van benoemingsprocedures voor leden van de Raad van Bestuur;



selectie en voordracht van kandidaten voor vacatures binnen de Raad van Bestuur, die door
de Raad van Bestuur moeten worden goedgekeurd;



voorstellen formuleren voor herbenoemingen;
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periodiek de omvang en de samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn comités evalueren
en, in voorkomend geval, aanbevelingen doen om die te wijzigen;



analyse van de aspecten in verband met de opvolging van bestuurders;



advies verstrekken over voorstellen (bijv. van het management of van de aandeelhouders)
met betrekking tot de benoeming en het ontslag van bestuurders en leden van het uitvoerend
management; en



advies verstrekken aan de CEO over de benoeming en het ontslag van leden van het
uitvoerend management; evalueren van potentiële kandidaten voor een functie binnen het
uitvoerend management en aanbevelingen doen over de benoeming of het ontslag van leden
van het uitvoerend management. Voor wat betreft de benoeming of het ontslag van de CEO
zal het benoemings- en remuneratiecomité zijn aanbeveling baseren op een gemotiveerd
voorstel van de raad van bestuur. Voor wat betreft de aanstelling of het ontslag van de andere
leden van het uitvoerend management, zal het benoemings- en remuneratiecomité zijn
aanbeveling baseren op een gemotiveerd voorstel dat gezamenlijk is opgesteld door de CEO
en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft de volgende taken met betrekking tot de
remuneratie van bestuurders, leden van het uitvoerend management en sleutelmanagers:


het opstellen en evalueren van voorstellen aan de raad van bestuur over het
remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende bestuurders, evenals van de voorstellen die
moeten worden voorgelegd aan de aandeelhouders;

•

het opstellen en evalueren van voorstellen aan de Raad van Bestuur over het
remuneratiebeleid voor de voorzitter van de Raad van Bestuur, evenals van de voorstellen
die moeten worden voorgelegd aan de aandeelhouders;

•

het opstellen en evalueren van voorstellen aan de Raad van Bestuur over het
remuneratiebeleid voor het uitvoerend management, als geheel (de CEO uitgezonderd),
ten minste met betrekking tot:
– de voornaamste contractuele bepalingen, inclusief de belangrijkste kenmerken van de
pensioenregelingen;
– ontslagregelingen;
– de belangrijkste onderdelen van de remuneratie, inclusief (i) het relatieve belang van
elke component van de remuneratie, (ii) de prestatiecriteria die gelden voor de variabele
elementen en (iii) de extra-legale voordelen;



het opstellen en evalueren van voorstellen aan de Raad van Bestuur over het
remuneratiebeleid voor de CEO, ten minste met betrekking tot:

108

– de voornaamste contractuele bepalingen, inclusief de belangrijkste kenmerken van de
pensioenregelingen;
– ontslagregelingen;
– de belangrijkste onderdelen van de remuneratie, inclusief (i) het relatieve belang van
elke component van de remuneratie, (ii) de prestatiecriteria die gelden voor de variabele
elementen en (iii) de extra-legale voordelen;


het opstellen van aanbevelingen over de individuele remuneratie van bestuurders en van
de leden van het uitvoerend management, inclusief maar niet beperkt tot, afhankelijk van
de situatie, bonussen en stimulansen op lange termijn in de vorm van aandelenopties of
andere financiële instrumenten. Als er specifieke en gerechtvaardigde redenen bestaan,
kan de raad van bestuur afwijken van dit principe;



het verstrekken van aanbevelingen over de prestatiecriteria van de CEO en de andere
leden van het uitvoerend management;



opstelling van richtlijnen voor motiverings- of ontslagregelingen voor sleutelkaderleden;



ten minste één maal per jaar met de CEO de werking en de verwezenlijkingen van het
uitvoerend management bespreken. De CEO mag niet aanwezig zijn bij zijn of haar eigen
evaluatie.

9.3.4.4. De samenstelling van het benoemings-en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit minimaal drie leden. Alle leden van het
benoemings- en remuneratiecomité zijn bestuurders, benoemd door de Raad van Bestuur met bij
voorkeur een meerderheid van onafhankelijk bestuurders.
De voorzitter van de Raad van Bestuur of een niet-uitvoerend bestuurder is de voorzitter van het
benoemings-en remuneratiecomité. De voorzitter van de Raad van Bestuur of een nietuitvoerend bestuurder kan het benoemings-en remuneratiecomité niet voorzitten wanneer zijn of
haar opvolging of remuneratie een punt is op de agenda.
De aanstelling van de leden van het benoemings-en remuneratiecomité zal gebaseerd zijn op (i)
hun specifieke vaardigheden en ervaring, en (ii) de voorwaarde dat het benoemings-en
remuneratiecomité als groep over de vaardigheden en de ervaring moet beschikken die vereist
zijn voor de uitvoering van zijn taken.
Op de datum van dit Informatiedocument bestaat het benoemings-en remuneratiecomité uit de
volgende leden: VEM BVBA met permanent vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout, Hamaco
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BVBA met permanent vertegenwoordiger Henri Meyers, LRM Beheer NV met permanent
vertegenwoordiger Stijn Bijnens.VEM BVBA treedt momenteel op als voorzitter van dit comité.

9.3.5. Adviescomité
9.3.5.1 Algemeen

Gezien de beperkte omvang van het bedrijf en de veranderingen die het onderging, had de Raad
van Bestuur de taken en verantwoordelijkheid van het adviescomité terug naar zich
toegetrokken, om zo de kosten te drukken en de besluitvorming te verbeteren en te versnellen.
Gegeven de doorstart van de vennootschap naar aanleiding van de kapitaalverhoging wordt het
adviescomité terug geactiveerd.

9.3.5.2. De rol van het adviescomité

Het doel van het adviescomité is (i) een grondige operationele discussie te houden over kansen
of kwesties die mogelijk ontstaan bij de voorbereiding van de vergadering van de raad van
bestuur die uiteindelijk over deze kwesties zal beslissen, of (ii) de Chief Executive Officer bij te
staan in enige kwesties die mogelijk ontstaan in verband met investeringsbeslissingen met
betrekking tot projecten in ontwikkeling, in opbouw of in exploitatie die vallen binnen het
toepassingsgebied van de bevoegdheden inzake dagelijks bestuur van de CEO.

9.3.5.3. De samenstelling van het adviescomité

Het adviescomité moet samengesteld zijn uit ten minste vier leden die allemaal bestuurders zijn
en waarbij ten minste twee leden onafhankelijk bestuurders zijn.
De aanstelling van de leden van het adviescomité zal gebaseerd zijn op (i) hun specifieke
vaardigheden en ervaring, en (ii) de voorwaarde dat het adviescomité als groep over de
vaardigheden en de ervaring moet beschikken die vereist zijn voor de uitvoering van zijn taken.
Op de datum van dit Informatiedocument bestaat het adviescomité uit de volgende leden:
INFIGO BVBA met permanent vertegenwoordiger Frank Bruyneel, VEM BVBA met permanent
vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout, Hamaco BVBA met permanent vertegenwoordiger
Henri Meyers en CI2I met permanent vertegenwoordiger Filip Lesaffer. INFIGO BVBA treedt
momenteel op als voorzitter van dit comité.
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9.4. Uitvoerend management

9.4.1. Algemene bepalingen
De Raad van Bestuur heeft het uitvoerend management van de Vennootschap benoemd. De
opdrachtomschrijving van het uitvoerend management is vastgesteld door de Raad van Bestuur
in nauw overleg met de CEO.

9.4.2. Samenstelling van het uitvoerend management
Op datum van dit Informatiedocument bestaat het uitvoerend management uit de volgende leden,
die al dan niet bestuurder zijn:
Naam

Functie

Termijn

Adres

CI2I BVBA12

Chief Executive
Officer

Onbeperkt

Capucienenlaan 72,

Dima Finance
Comm.V.13

Chief Financial
Officer

Onbeperkt

Jean-Francois Meys
SPRL14

Chief Operational
Officer

Onbeperkt

9300 Aalst, België

Pontfort 15,
2470 Retie, België

Cokaifagne 74,
4845 Sart-Les-Spa, België

Het uitvoerend management vormt geen directiecomité in de zin van artikel 524bis van het
Wetboek van Vennootschappen.
De volgende alinea’s bevatten korte curriculi vitae van alle leden van het uitvoerend
management, of, indien rechtspersonen lid zijn van het uitvoerend management, van hun vaste
vertegenwoordigers, met een aanduiding van andere mandaten als lid van administratieve,
bestuurs- of toezichthoudende organen van andere vennootschappen gedurende vijf
voorafgaande jaren (met uitzondering van de dochtervennootschappen van de Vennootschap):
12

Met als vaste vertegenwoordiger dhr. Filip Lesaffer.
Met als zaakvoerder dhr. Dirk Slegers.
14
Met als vaste vertegenwoordiger dhr. Jean-Francois Meys.
13
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Filip Lesaffer: vaste vertegenwoordiger van CI2I BVBA: Voorzitter van de Raad van Bestuur
en Chief Executive Officer (CEO)
Voor het curriculum vitea verwijzen we naar 9.2.4.

Jean-François Meys: vaste vertegenwoordiger van Jean-Francois Meys SPRL: Chief
Operational Officer (COO)
Jean-François Meys vervoegde de Vennootschap in 2006. Dhr. Meys behaalde een diploma in de
industriële ingenieurswetenschappen aan het Gramme Institute. Hij is de zaakvoerder van diens
managementvennootschap Jean-Francois Meys SPRL. Hij is als natuurlijke persoon, via diens
managementvennootschap momenteel gedelegeerd bestuurder van Renogen, 4HamCogen en
Amel Bio.

Dirk Slegers: zaakvoerder Dima Finance Comm.V.: Chief Financial Officer (CFO)
Dirk Slegers vervoegde de Vennootschap in juni 2013. Dhr. Slegers behaalde een diploma in de
toegepaste economische wetenschappen (TEW), alsook een diploma van handelsingenieur aan
de Universiteit van Antwerpen.
In het verleden werkte Dirk gedurende 5 jaar (2008-2013) als CFO van Plastiflex Group
(industrial hose making company), alwaar hij bestuurder was in de Plastiflex vestigingen in
België, Slowakije, UK, China, Australië, Canada, USA (North Carolina en California). Voordien
was hij gedurende 13 jaar (1995-2008) actief bij Press & Plat (toeleverancier voor de autoindustrie), eerst als Financial Controller, vervolgens als Finance and Administration Manager
en ten slotte als CFO. Aan het begin van zijn professionele carrière functioneerde Dirk eveneens
als branch manager voor Bankunie (1985-1989), een regionale bank in de provincie Antwerpen,
die vandaag deel uitmaakt van Delta Lloyd. Nadien werkte hij ook nog als cost account, en later
als assistant controller, bij McCain Sunnyland (voedselindustrie)(1989-1994).

Verklaring met betrekking tot geschillen in verband met uitvoerend management:

Op datum van dit Informatiedocument en gedurende de periode van ten minste vijf jaar vóór de
datum van dit Informatiedocument, hebben geen leden van het uitvoerend management van de
Vennootschap
•

een veroordeling opgelopen voor fraude;

•
een uitvoerende functie bekleed als kaderlid of lid van een administratief, bestuurs- of
toezichthoudend orgaan van een vennootschap op het moment van of vóór een faillissement,
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curatele of vereffening; noch heeft een van de bestuurders het voorwerp uitgemaakt van enige
officiële openbare aanklacht en/of sanctie van enige openbare of regelgevende instantie
(inclusief enige aangestelde beroepsgroepering);
•
of van een rechtbank een verbod opgelegd gekregen om op te treden als lid van de
administratieve, bestuurs- of toezichthoudende organen van een vennootschap of om op te treden
in het bestuur of de zakelijke leiding van een vennootschap.
In het verleden werd indien nodig de belangenconflictenregeling (art. 523 W. Venn.) gevolgd.
Ieder lid van het uitvoerend management wordt aangemoedigd om zijn persoonlijke en zakelijke
belangen zo te regelen dat er geen rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict is met de
Vennootschap. De Vennootschap heeft op dit ogenblik geen kennis van enig mogelijk
belangenconflict van de hierboven vermelde leden van het uitvoerend management tussen de
taken en plichten jegens 4Energy Invest en hun eigen belangen en/of andere plichten.
Indien er in de toekomst belangenconflicten zouden voordoen, zal de belangenconflictenregeling
(art. 523 W. Venn.) gevolgd worden.

9.4.3. Chief executive officer
De CEO wordt benoemd en kan worden ontslagen door de Raad van Bestuur van de
Vennootschap. De CEO wordt door de Raad van Bestuur belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap en is bijgevolg ook gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. In deze functie
heeft de CEO de volgende algemene verantwoordelijkheden:


de strategische business-opportuniteiten die kunnen bijdragen tot de verdere groei van de
groep onderzoeken, analyseren en aan de Raad van Bestuur voorstellen;



de beslissingen van de Raad van Bestuur uitvoeren;



de voorstellen aan het benoemings- en remuneratiecomité voorbereiden inzake de
benoeming, vergoeding en evaluatie van de leden van het managementteam;



de leden van het managementteam leiden bij het vervullen van hun individuele taken,
zoals bepaald door de CEO;



het managementteam samenstellen, voorzitten en leiden;



de doelstellingen bepalen die moeten worden bereikt door het management;



met de buitenwereld communiceren;
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het dagelijks bestuur van de Vennootschap verzekeren en op regelmatige tijdstippen
rekenschap geven aan de Raad van Bestuur voor dit dagelijks bestuur;



een voortdurende dialoog en interactie onderhouden met de leden van de Raad van
Bestuur in een open atmosfeer en een klimaat van vertrouwen;



uitstekende relaties met belangrijke klanten, leveranciers en overheden onderhouden.

De CEO heeft bepaalde specifieke taken. Deze worden verder toegelicht in de
opdrachtomschrijving van de CEO, zoals vermeld in het corporate governance charter van de
Vennootschap.

9.4.4. Andere leden van het uitvoerend management
De andere leden van het uitvoerend management zijn de CFO en de COO. Zij worden benoemd
en ontslagen door de Raad van Bestuur of door de CEO in nauw overleg met de Raad van
Bestuur. Zij rapporteren aan de CEO.

Functie

Verantwoordelijke domeinen

CFO






zal voor zijn toekomstigjuridische zaken
juridische zaken en administratie;
bedrijfssystemen en ICT;
subsidies (financiering door de overheid).

COO






O&O;
sourcing van biomassa;
productie;
waarborg productiekwaliteit,
kwaliteitscontrole en veiligheid;
intellectuele eigendom.
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9.5. Bezoldigingen en voordelen

9.5.1. Bezoldigingen
Het is het remuneratiecomité dat de krijtlijnen uittekent van de remuneratiepolitiek voor nietuitvoerend en uitvoerende bestuurders en voor het uitvoerend management en vervolgens ter
goedkeuring voorlegt aan de Raad van Bestuur.

Het remuneratiebeleid van 4Energy Invest is ontworpen (i) om de onderneming de kans te geven
bestuurders aan te trekken, te behouden en te motiveren die over het profiel beschikken dat
bepaald werd door de Raad van Bestuur en (ii) om een continue verbetering in de activiteiten te
stimuleren.
Naar aanleiding van de schuldherschikking werden er ook op het niveau van de Raad van
Bestuur wijzigingen doorgevoerd. Bijgevolg heeft het remuneratiecomité van 4Energy Invest het
remuneratiebeleid uitgestippeld omtrent (i) de remuneratie van zijn niet-uitvoerend en uitvoerend
bestuurders, (ii) de vaste vergoeding van het management, (iii) de variabele vergoeding van het
management
en
(iv)
een
lange
termijn
mechanisme
van
deelname
in
aandeelhouderswaardecreatie voor CI2I BVBA en JF Meys Sprl. Dit remuneratiebeleid maakt
deel uit van de verklaring inzake corporate governance en diende als aanbeveling voor de Raad
van Bestuur van 29 juli 2014. Het remuneratiebeleid werd tijdens die vergadering van de Raad
van Bestuur goedgekeurd.

9.5.1.1. Bestuurders
Op aanbeveling en voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité bepaalt de Raad van
Bestuur de bezoldiging van de Bestuurders die aan de algemene vergadering van aandeelhouders
wordt voorgelegd. Het voorstel van de remuneratie dat de Raad van Bestuur indient bij de
algemene vergadering van aandeelhouders komt in principe overeen met de marktpraktijken en
de verwachtingen voor bedrijven vergelijkbaar met 4Energy Invest. De remuneratie wordt
ingesteld om bestuurders aan te trekken, te behouden en te motiveren die over het profiel
beschikken dat bepaald werd door het benoemings- en remuneratiecomité. Naar aanleiding van
de doorstart van de vennootschap en de versterking van de Raad van Bestuur, werd er beslist om
de vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur te uniformiseren als volgt:
Naam

Positie

Ci2i, vertegenwoordigd door Filip Lesaffer
VEM Bvba, vertegenwoordigd door Philiep Van Eeckhout
Hamaco Bvba, vertegenwoordigd door Henri Meyers
LRM Beheer NV,vertegenwoordigd door Stijn Bijnens
Brevak Bvba, vertegenwoordigd door Jo Breesch
Infigo Bvba, vertegenwoordigd Frank Bruyneel

Uitvoerend voorzitter
Niet-uitvoerend bestuurder
Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder
Niet-uitvoerend bestuurder
Niet-uitvoerend bestuurder
Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder
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Vaste jaarlijkse
vergoeding
€ 40.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000

variabele
vergoeding
-

De hierboven gepresenteerde remuneratiestructuur voor bestuurders werd goedgekeurd door de
Raad van Bestuur van 29 juli 2014 en is van toepassing sinds 3 juni 2014 (datum van de eerste
Raad van Bestuur in de nieuwe samenstelling en datum van het eerste remuneratiecomité).
9.5.1.2. Uitvoerend management
De remuneratie van het uitvoerend management wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, op
basis van de aanbevelingen van het benoemings- en remuneratiecomité. Een passend gedeelte
van de bezoldiging is gekoppeld aan de individuele prestaties en aan de prestaties van de
Vennootschap. De voorgestelde remuneratie komt in principe overeen met de marktpraktijken en
de verwachtingen voor bedrijven vergelijkbaar met 4Energy Invest. De remuneratie wordt
ingesteld om de diensten van het uitvoerend management tegen concurrerende
marktvoorwaarden te behouden.
De vergoeding van het uitvoerend management werd niet gewijzigd en is als volgt:
Naam
Ci2i, vertegenwoordigd door Filip Lesaffer
Dima Finance Comm. V., vertegenwoordigd door Dirk Slegers
Jean-François Meys Sprl, vertegenwoordigd door Jean-François

Positie
CEO
CFO
COO

Vaste vergoeding
680 €/dag
130.000 €/jaar
120.000 €/jaar

variabele vergoeding
Max 20.000 €/jaar
Max 50.000 €/jaar

Nota: het uitvoerend management heeft tevens een variabele onkostenvergoeding voor onkosten gemaakt in het
kader van hun dienstenovereenkomst.

De variabele vergoeding is afhankelijk van specifieke targets die jaarlijks zullen worden
vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Naast bovenstaande vaste en variabele vergoeding besliste de Raad van Bestuur om voor Ci2i
BVBA en Jean-François Meys SPRL een ‘share based’ vergoeding toe te kennen ten einde de
toekomstige belangen tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders en het management op
lange termijn maximaal te aligneren. De belangrijkste parameters van deze vergoeding zijn:
•

•
•
•
•

Berekening van de vergoeding
o Ci2i BVBA: 241.280 x (90 daags gemiddelde van de aandelenkoers voor de
uitoefening van de vergoeding minus 1€)
o Jean-Francois Meys SPRL: 91.520 x (90 daags gemiddelde van de aandelenkoers
voor de uitoefening van de vergoeding minus 1€)
Referentie prijs: 1€ (zijnde de prijs waaraan de nieuw gecreëerde aandelen werden
uitgegeven)
Datum aanvang: 30 juni 2014
Deze vergoeding zal verworven worden over de 3 volgende jaren (1/3 aan het einde van
elk jaar)
Gedurende de eerste 3 jaren kunnen Ci2i BVBA en Jean-Francois Meys SPRL deze
vergoeding noch geheel noch gedeeltelijk laten uitkeren tenzij in het geval van bepaalde
events (oa. de verkoop van de Vennootschap, de verkoop van een substantieel deel of van
alle activa en kapitaalsverhoging). Op dat ogenblik zal er tevens een versnelde
verwerving zijn wat betekent dat in geval van zo’n event, de hele vergoeding zal worden
uitgekeerd.
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•

•

Indien gedurende de 3 jaar (of na de volledige verwerving) zich geen dergelijk event
heeft voorgedaan, kan de Vennootschap deze vergoeding op elk ogenblik beëindigen
door de vergoeding uit te betalen zijnde het verschil tussen het 90 daags gemiddelde van
de aandelenkoers minus 1 €. Gegeven de potentieel belangrijke impact op de cash van de
Vennootschap zal de Vennootschap 50% uitbetalen binnen de 30 dagen, 25% na 1 jaar en
25% na 2.
Na 3 jaar kunnen zowel Ci2i BVBA als Jean-Francois Meys SPRL verzoeken om deze
vergoeding uit te betalen. Gegeven de potentieel belangrijke impact op de cash van de
Vennootschap zal de Vennootschap 50% uitbetalen binnen de 30 dagen, 25% na 1 jaar en
25% na 2 jaar.

Volgende voorbeelden dienen ter illustratie van bovenstaande share based vergoeding:
Voorbeeld 1:
In het derde jaar wordt de dienstverleningsovereenkomst met Ci2i BVBA beëindigd door
de Vennootschap. Op dat ogenblik is 2/3 van de share based vergoeding verworven. Op
basis van het 90 daags gemiddelde van de aandelenkoers op het moment van beëindiging
zal de share based vergoeding bepaald worden, zijnde 90 daags gemiddelde minus 1€, en
dat bedrag (indien positief en dus ‘in the money’) vermenigvuldigd met 2/3 van 241.280.
Voorbeeld 2:
In het vierde jaar beslist Ci2i BVBA om de vergoeding te laten uitbetalen. Op dat
ogenblik is de volledige share based vergoeding verworven. Op basis van het 90 daags
gemiddelde van de aandelenkoers op het moment van kennisgeving zal de share based
vergoeding bepaald worden, zijnde 90 daags gemiddelde minus 1€ en dat bedrag (indien
positief en dus ‘in the money’) vermenigvuldigd met 241.280.

9.5.2. Voordelen
Bij de oprichting van 4Energy Invest heeft de Raad van Bestuur beslist dat 4Energy Invest de
bestuurders zal vrijwaren voor enige vordering door een derde partij gebaseerd op
aansprakelijkheid van bestuurders, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk verzuim.
Bijgevolg heeft 4Energy Invest een verzekering voor aansprakelijkheid van bestuurders
afgesloten.
Niet-uitvoerend bestuurders ontvangen geen incentives toegekend in aandelen, opties of andere
rechten om aandelen te verwerven, of pensioenvoordelen.
Uitvoerend management ontvangt geen opties of andere rechten om aandelen te verwerven of
pensioenvoordelen.
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9.5.3. Transacties met verbonden partijen
9.5.3.1. Transacties met bestuurders

30/06/2014
€'000

30/06/2013
€'000

Bestuurders
ContinuousInsight2Impact BVBA

Hamaco BVBA

VEM BVBA

LRM Beheer NV

BREVAK BVBA

INFIGO BVBA

Beheersvergoedingen/kosten

20

20

Openstaande schuld van de groep

10

10

Beheersvergoedingen/kosten

10

10

Openstaande schuld van de groep

5

5

Beheersvergoedingen/kosten

2

0

Openstaande schuld van de groep

2

0

Beheersvergoedingen/kosten

2

0

Openstaande schuld van de groep

2

0

Beheersvergoedingen/kosten

2

0

Openstaande schuld van de groep

2

0

Beheersvergoedingen/kosten

2

0

Openstaande schuld van de groep

2

0

9.5.3.2. Transacties met uitvoerend management

30/06/2014
€'000

30/06/2013
€'000

Uitvoerend management
ContinuousInsight2Impact BVBA

Jean-François Meys SPRL

Dima Finance Comm. V.

Beheersvergoedingen/kosten

202

78

Openstaande schuld van de groep

134

35

Beheersvergoedingen/kosten

96

74

Openstaande schuld van de groep

39

26

Beheersvergoedingen/kosten

89

6

Openstaande schuld van de groep

34

6
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10. BIJKOMENDE INFORMATIE

10.1 Documenten opgenomen door verwijzing

10.1.1. Gereglementeerde periodieke rapportering sedert 1 januari 2014

Titel Document

Website

Link Website

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Jaarresultaten 31/12/2013

www.4EnergyInvest.com – rubriek investeerders – rubriek
financiële verslagen -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000231&lg=nl

Jaarverslag 2013

www.4EnergyInvest.com – rubriek investeerders – rubriek
financiële verslagen -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000231&lg=nl

Uitnodiging (22/04/2014) voor algemene vergadering van
aandeelhouders van 22 mei 2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

4Energy Invest presenteert trading update voor eerste kwartaal
2014 (02/05/2014)

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten (29 augustus
2014) voor de periode van 6 maanden afgesloten op 30 juni
2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

www.4EnergyInvest.com – rubriek investeerders – rubriek
financiële verslagen -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000231&lg=nl

4Energy Invest maakt resultaten bekend (28 maart 2014) voor
de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2013

Tussentijds verslag 30/06/2014

10.1.2. Gereglementeerde doorlopende rapportering sedert 1 januari 2014

Titel Document
Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
06/01/2014

Website
www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

Transparantiekennisgeving aandeelhouder 28/01/2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Beginselakkoord met kredietverstrekkers en investeerders
19/02/2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Transparantiekennisgeving aandeelhouder 25/02/2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Uitnodiging (5/03/2014) voor buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 7 april 2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Uitnodiging (7/04/2014) voor buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 24 april 2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Uitnodiging (22/04/2014) voor buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
24/04/2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Ontslag Enermoza BVBA, vertegenwoordigd door Guido
Schockaert , als bestuurder van 4Energy Invest

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Transparantiekennisgeving aandeelhouder 16/05/2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
22/05/2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Transparantiekennisgeving aandeelhouder 26/05/2014

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten -

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

Transparantiekennisgeving aandeelhouder 10/06/2014

Diverse verslagen Raad van Bestuur omtrent kapitaalverhoging

www.4EnergyInvest.com – rubriek media – rubriek
persberichten www.4EnergyInvest.com – rubriek investeerders – rubriek
informatie aandeelhouders - rubriek
aandeelhoudersvergaderingen
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Link Website
http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000235&lg=nl

http://www.4energyinvest.com/home.aspx?id=1000212&lg=nl

10.2. Woordenlijst van vaktermen
Biomassa ....................................... Biomassa is het biologisch afbreekbare gedeelte van afval, reststoffen van
landbouw (zowel plantaardige als dierlijke stoffen), bosbouw en verwante
sectoren, alsmede het biologisch afbreekbare gedeelte van industrieel en
gemeentelijk afval.
Groenestroomcertificaten .............. Een verhandelbare commodity die bewijst dat bepaalde elektriciteit is
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Doorgaans vertegenwoordigt één
certificaat de opwekking van 1 megawattuur elektriciteit. Wat als
'hernieuwbaar' gedefinieerd wordt, varieert naargelang de handelsregeling
voor certificaten. Groenestroomcertificaten vertegenwoordigen de
milieuwaarde van opgewekte hernieuwbare energie en kunnen apart van de
opgewekte energie worden verhandeld. Zij worden uitgegeven door lokale
regelgevende instanties zoals CWaPE of VREG.

Biobrandstoffen ............................. Plantaardige oliën, biodiesel en dierlijke vetten
EPC-aannemer .............................. Engineering, procurement & construction aannemer: Onder een EPC-contract,
ontwerpt de aannemer de installatie, koopt hij de benodigde materialen en
bouwt hij het project waarna hij het als een soort sleutel-op-de deur
overdraagt aan de opdrachtgever.
Ketel ...........................................

Een toestel dat gebruikt wordt om zo biomassabrandstof te verbranden om
water te verwarmen en stoom te genereren.

Fluidized Bed (Combustion)
(FBC)...........................................

Wervelbedoven: Wervelbedovenverbranding (FBC) is een
verbrandingstechnologie gebruikt voor het verbranden van vaste brandstoffen.
De brandstof wordt hierbij in een bed van (heet) zand gebracht, dat door de
toevoer van lucht aan de onderzijde in zwevende toestand wordt gehouden.
Het zandbed gedraagt zich daarbij als een kokende vloeistof, waar de
luchtbellen doorheen borrelen. Dit brengt een intensieve vorm van menging
met zich mee, waardoor een goed contact tussen brandstof en
verbrandingslucht ontstaat.
Dit bevordert een snelle warmteoverdracht en chemische reacties in het bed.
FBC installaties kunnen diverse laagwaardige vaste brandstoffen verbranden,
waaronder de meeste soorten kolen en houtachtige biomassa en hebben een
hoog rendement. Bovendien zijn wervelbedovens kleiner dan de
overeenkomstige conventionele oven voor de opwekking van een zelfde
thermisch vermogen en kan ze aldus significante voordelen bieden in termen
van kosten en flexibiliteit.

Warmtekrachtkoppeling ................ Gelijktijdige opwekking van thermische energie en elektrische of
mechanische energie met hoge efficiëntiegraad (doorgaans 80 tot 90%).
Warmtekrachtkoppeling maakt deel uit van de meeste efficiënte
energietechniekenvoor het gebruik van fossiele of hernieuwbare energie.
Warmtekrachtkoppeling streeft naar een hoog totaalrendement door het
gebruik van primaire thermische energie, ofwel in een industrieel proces,
ofwel in een ketel; de opwekking van elektriciteit is in dit geval niet het
voornaamste doel maar een gevolg, waardoor het economische rendement van
de apparatuur wordt verbeterd. Bij warmtekrachtkoppelingsapparatuur wordt
de elektrische energie ofwel automatisch verbruikt, ofwel aan het openbare
transport- of distributienetwerk geleverd.

CWaPE .......................................... Commission Wallonne pour L'Energie, de marktregulator voor energie in het
Waalse Gewest, België
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Dieselmotor ................................... Een compressie-ontstekingsmotor met zuigers waarin brandstof ontbrandt
door de hoge temperaturen van de verwarmde lucht (in tegenstelling tot een
motor met uitwendige ontsteking).
Brandstof ....................................... Elk materiaal dat kan worden omgezet in energie.
Netwerk ......................................... Het systeem van een elektriciteitsmaatschappij om energie te verdelen.
kW of kilowatt .............................. Een eenheid
kWh of kilowattuur ....................... Een meeteenheid van energie gelijk aan het verbruik van één kilowatt
gedurende één uur. Bijvoorbeeld: 1kWh zal een lamp van 100watt 10 uur lang
kunnen laten branden.
MW of megawatt .......................... De elektrische eenheid van energie gelijk aan één miljoen watt (1.000
kW).
MWe ............................................. Symbool van de eenheid megawatt voor elektrische energie. Mwe drukt de
elektriciteitsopwekkingscapaciteit van een energiecentrale uit. Om de
theoretische capaciteit voor de verkoop van elektriciteit van een
energiecentrale te berekenen, kan de elektrische capaciteit van de centrale (in
MWe) worden vermenigvuldigd met de productie-uren en de gemiddelde
elektriciteitsprijs. Bijgevolg heeft een energiecentrale met een capaciteit van
5MWe die 8.000 uur werkt en met een gemiddelde elektriciteitsprijs van
€40/MWh, een theoretische capaciteit van € 1,6 miljoen aan
elektriciteistverkoop.
MWh of megawattuur ................... Een meeteenheid van energie gelijk aan één megawatt gedurende één uur.
MWth ............................................ Symbool van de eenheid megawatt voor thermisch energie. MWth drukt de
warmteproductiecapaciteit van een energiecentrale uit. Om de theoretsiche
capaciteit voor de verkoop van warmte van een energiecentrale te berekenen,
kan de thermische capaciteit van de centrale (in MWth) worden
vermenigvuldigd met de productie-uren en de gemiddelde prijs voor warmte.
Bijgevolg heeft een energiecentrale met een capaciteit van 5MWe die 8.000
uur werkt en met een gemiddelde prijs voor warmte van €10/MWh, een
theoretische verkoopcapaciteit van € 0,4 miljoen.
Stoomturbine ................................. Een toestel om energie van hogedrukstoom (geproduceerd in een boiler) om te
zetten in mechanische energie die vervolgens kan worden gebruikt om
elektriciteit op te wekken.
VREG ............................................ Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteit- en Gasmarkt, marktregulator
voor energie van het Vlaamse Gewest, België.
W of watt ....................................... Eenheid voor mechanische of elektrische energie die overeenstemt met het
energieverbruik van 1 joule per second. De capaciteit van energiecentrales
wordt uitgedrukt in miljoen watt (MW).
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11. BIJLAGEN

11.1. Bijlage 1: Meest recente gecoördineerde statuten van de onderneming

" 4ENERGY INVEST "
Naamloze Vennootschap
Zetel te Brussel (B-1070 Brussel), Paepsem Business Park, Paepsemlaan 20
Ondernemingsnummer BTW BE 0876.488.436 RPR Brussel
Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2°
van het Wetboek van Vennootschappen.
OPRICHTINGSAKTE :
- verleden door notaris Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 28 september 2005,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna, onder de referentie
05143609.
WIJZIGENDE AKTEN :
- proces-verbaal (kapitaalverhoging door inbreng in natura – "fusion à l'anglaise" – uitgifte van anti-dilutie
warrants – statutenwijzigingen – benoeming van bestuurder) opgemaakt door notaris Vincent Vroninks,
geassocieerd notaris te Elsene, op 22 november 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 februari daarna, onder nummer 06035661.
- proces-verbaal (kapitaalverhoging en –vermindering – wijziging aan de statuten) opgemaakt door notaris
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 19 januari 2006waarvan een uittreksel werd
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer
06049230.
- proces-verbaal (o.a. doelwijziging – herindeling en omruiling van aandelen – omwerking van de statuten onder
opschortende voorwaarde - benoemingen) opgemaakt door notaris Vincent Vroninks, geassocieerd
notaris te Elsene, op 21 mei 2008, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van negen juni daarna, onder nummer 08083649.
- akte (houdende vaststelling van de opschortende voorwaarde vermeld in het proces-verbaal van 21 mei 2008 –
wijziging statuten) verleden door notaris Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 17 juni
2008 waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli
nadien, onder nummer 20080701/0096970.
- akte (houdende statutenwijziging) verleden door notaris Vincent Vroninks, voornoemd, op 26 mei 2011,
waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni
nadien, onder nummer 11094906.
- akte (houdende statutenwijziging) verleden door notaris Vincent Vroninks, voornoemd, op 6 januari
2014, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4
februari nadien, onder nummer 14033303.
- proces-verbaal (houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura - statutenwijziging) opgemaakt door
notaris Vincent Vroninks, voornoemd, op 24 april 2014, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei nadien, onder nummer 0876.488.436.
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- proces-verbaal (houdende omgekeerde aandelensplitsing - statutenwijziging) opgemaakt door notaris
Vincent Vroninks, voornoemd, op 22 mei 2014, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni nadien, onder nummer 14119613.

Deze lijst is afgesloten na het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten naar aanleiding van
het proces-verbaal, houdende statutenwijziging, opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, voornoemd,
op 22 mei 2014.
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Het is een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.
Zij draagt de naam “4Energy Invest”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3945 Ham, De Snep 3324.
De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zonder
statutenwijziging, worden verplaatst in België, met inachtname van de taalwetgeving.
De raad van bestuur is bovendien gemachtigd om de statutenwijziging die uit de zetelverplaatsing
voortvloeit, bij notariële akte te laten vaststellen.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift
ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het
buitenland, dochtervennootschappen oprichten, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels
vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
Het bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins verwerven van enig belang, participatie of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere
personen.
Het beheren, valoriseren en te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van deze belangen,
participaties en deelnemingen.
Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de bedrijfsvoering, de
controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie of deelneming heeft.
Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
personen waarin zij een belang, een participatie of een deelneming heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, behoren tot
de activiteiten van een holding, in de meest ruime betekenis.
Het bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, fusie of anderszins verwerven, bouwen, huren, verhuren,
beheren, exploiteren, valoriseren, verkopen of anderszins te gelde maken van onroerende
goederen, zonder onderscheid in België of in het buitenland.
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Het bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, fusie of anderszins verwerven, beheren, exploiteren,
valoriseren, verkopen of anderszins te gelde maken van (zakelijke of andere) rechten op of in
verband met onroerende goederen, zonder onderscheid in België of in het buitenland.
De productie, de exploitatie, het beheer, de handel, de verkoop en de verdeling van
energiebronnen, daar onder begrepen (doch daartoe niet beperkt) biomassa en van energie, daar
onder begrepen (doch daartoe niet beperkt) warmte en elektriciteit opgewekt, gemaakt,
geproduceerd of verkregen uit traditionele of hernieuwbare energiebronnen zoals ondermeer
(doch daartoe niet beperkt) biomassa, water, geothermische warmte, wind en zon, of van de
daarmee verband houdende rechten, waarden of activa.
Het onderzoeken, identificeren, concipiëren, ontwerpen, uitwerken, ontwikkelen, realiseren,
aanpassen, onderhouden, beheren, aanwenden, promoten, kopen, verkopen of anderszins
verwerven of overdragen en meer algemeen exploiteren van bestaande en nieuwe projecten,
activiteiten, rechten of activa die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, verband
houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie, beheer en handel in energie (in de
meest ruime zin van het woord) in het algemeen en van hernieuwbare energie(bronnen) in het
bijzonder (daar onder begrepen (doch daartoe niet beperkt) groene stroomcertificaten en CO2certificaten).
Het rechtsreeks of onrechtstreeks leveren van diensten met betrekking tot bestaande en nieuwe
projecten, activiteiten, rechten of activa die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op,
verband houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie, beheer en handel in energie (in
de meest ruime zin van het woord) in het algemeen en van hernieuwbare energie(bronnen) in het
bijzonder, zowel aan tussenpersonen als aan eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden
als bedrijven.
Het ontwikkelen, verzamelen, verwerven, structureren, beheren, exploiteren en te gelde maken in
de meest ruime betekenis van gegevens, knowhow, licenties, octrooien of andere (intellectuele)
materiële of immateriële rechten of activa in verband met bestaande en nieuwe projecten en
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, verband houden met of
afgeleid zijn van de productie, exploitatie, beheer en handel in energie (in de meest ruime zin van
het woord) in het algemeen en van hernieuwbare energie(bronnen) in het bijzonder.
Zich voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten, leningen of andere financieringsvormen verlenen, en hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Alle technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard
zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen.
Uitgezonderd, in voorkomend geval, gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige
machtigingen of vergunningen ontbreken.
De voormelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.
TITEL II : KAPITAAL
Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal (Kapitaal en aandelen)
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Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen negenhonderd achtenveertig duizend
vierhonderd vierentachtig euro (20.948.484 EUR). Het is verdeeld in zeven miljoen vijfhonderd
15
drieënnegentig duizend achthonderd en vier (7.593.804) aandelen die elk een zelfde deel van het
kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal
volgestort.
Artikel 6 : Toegestaan kapitaal
6.1
Machtiging
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 januari 2014, werd de raad van
bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen
met een bedrag gelijk aan dertien miljoen achthonderd vijfenvijftigduizend vierhonderd vierentachtig
euro (13.855.484 EUR).
De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf
de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
6.2
Algemene voorwaarden
a)
De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden
overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals:
door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen
toegestane grenzen,
door omzetting van reserves (zowel beschikbare als onbeschikbare) en uitgiftepremies,
met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht,
door uitgifte van converteerbare obligaties,
door uitgifte van obligaties terugbetaalbaar in aandelen,
door uitgifte van warrants, of
door uitgifte van enig ander financieel instrument dat recht geeft op aandelen, zoals aandelen in het kader
van een aandelenoptieplan.
b)
In het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de
vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen.
Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van het personeel van de vennootschap en
haar dochtervennootschappen, en ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan
personeelsleden van de vennootschap of haar dochterondernemingen.
c)
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van
het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt de Raad van Bestuur gemachtigd en
verplicht om deze automatisch te boeken op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, onverminderd het recht van
de raad van bestuur om de uitgiftepremie in kapitaal om te zetten, slechts kan beschikt worden
overeenkomstig de voorwaarden die, conform het Wetboek van vennootschappen, gelden voor
statutenwijzigingen.
d)
Krachtens het besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 21 mei
2008, is de raad van bestuur eveneens gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of
meerdere malen na ontvangst van de mededeling van de Commissie voor Bank-, Financie- en
Assurantiewezen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de
vennootschap, door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders (inclusief ten behoeve van één of meerdere goed gedefinieerde personen die geen
werknemers zijn van de vennootschap), met uitgifte van aandelen, warrants of converteerbare obligaties,
15

Na de technische uitvoering van de Omgekeerde Aandelensplitsing door Euronext Brussel bedraagt het aantal
aandelen 7.593.794. Dit is het gevolg van het eerste besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 mei
2014 waarbij werd beslist om afrondingen naar beneden uit te voeren en het verschil uit te betalen in cash
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stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of effecten die recht geven
op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, onder de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen voor een periode
van drie (3) jaar vanaf de datum van het huidige besluit.
e)
De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke
kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in
overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.
6.3
Overgangsbepaling
De raad van bestuur heeft nog geen gebruik gemaakt van de machtiging voorzien in artikel 6.1.
Bijgevolg is het nog beschikbare bedrag voor verhogingen van het maatschappelijk kapitaal binnen het
kader van het toegestaan kapitaal gelijk aan het bedrag van het kapitaal van de vennootschap na de
Kapitaalverhoging.
Artikel 7 : Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht – Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel
1.
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten. Tot verhoging van het kapitaal kan ook door de raad
van bestuur worden besloten binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.
De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door
de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur of rechtstreeks door de raad van
bestuur in geval van kapitaalverhogingen binnen het kader van het toegestane kapitaal.
2.
In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk
volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
3.
Ingeval van een kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een
termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de
inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging
wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur.
4.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar;
indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt, komt het toe aan de
vruchtgebruiker.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaarpandgever.
5.
Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering, of in voorkomend geval door de raad van
bestuur binnen het kader van het toegestane kapitaal, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden.
6.
De algemene vergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader van het
toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, mits
inachtneming van de voorschriften van artikel 609 van het Wetboek van vennootschappen.
7.
Het voorkeurrecht is overdraagbaar gedurende de inschrijvingsperiode voor zover de
onderliggende effecten kunnen worden overgedragen.
8.
De raad van bestuur kan, voor zover de wet dit toelaat, besluiten dat voorkeurrechten die niet of
slechts gedeeltelijk werden uitgeoefend door aandeelhouders op proportionele wijze zullen
toekomen aan de overige aandeelhouders die hun voorkeurrechten reeds hebben uitgeoefend en
legt de praktische modaliteiten van deze inschrijving vast. De raad van bestuur kan eveneens,
onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten sluiten die bedoeld zijn om
de inschrijving op een gedeelte of het geheel van de nieuw uit te geven aandelen te verzekeren.
Artikel 8 : Kapitaalvermindering
Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke
voorschriften ter zake.
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TITEL III : AANDELEN – OBLIGATIES
Artikel 9 : Aard van de effecten
Niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Volgestorte aandelen en andere effecten bestaan op naam
of in gedematerialiseerde vorm naar keuze van de aandeelhouders.
Elke titularis kan op elk ogenblik, en op zijn/haar kosten, de omzetting van zijn volgestorte
effecten in een andere vorm vorderen, binnen de grenzen van de wet.
Artikel 10 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een
bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving
of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de
in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten. Indien dit verzuim niet is
verholpen binnen één maand na een tweede kennisgeving, kan de raad van bestuur de rechten van de
aandeelhouder met betrekking tot deze aandelen vervallen verklaren en deze aandelen doen verkopen
zonder afbreuk te doen aan het recht om van de desbetreffende aandeelhouder ieder uitstaand saldo
vermeerderd met een eventuele schadevergoeding te vorderen.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van
bestuur worden gedaan.
Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de effecten
Alle effecten worden ten aanzien van de vennootschap in onverveelde eigendom gehouden.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen
gerechtigd zijn in een effect, kunnen zij de aan zulke effect verbonden rechten slechts uitoefenen door een
gemeenschappelijk vertegenwoordiger. De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden
rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de
vennootschap of als hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden
geldig en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten
opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 12 : Zegellegging
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder
geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen
en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de
verdeling van haar vermogen vorderen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van
de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.
Artikel 13 : Uitgifte van obligaties
Onverminderd het bepaalde in het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur
overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.
TITEL IV : OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN
Artikel 14 : Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
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Elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemrechtverlenende
effecten van de vennootschap verwerft, geeft aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis van het aantal en van het percentage
van de bestaande stemrechten dat hij/zij, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij in onderling
overleg met één of meer andere personen, houdt als gevolg van de verwerving, wanneer de stemrechten
verbonden aan de stemrechtverlenende effecten 3%, 5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5%
bereiken of overschrijden van het totaal van de bestaande stemrechten.
Een zelfde kennisgeving is verplicht wanneer als gevolg van overdracht, rechtstreeks of
onrechtstreeks, van effecten het aantal stemrechten daalt onder een van de bovenvermelde
drempelwaarden.
Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer, ten gevolge van gebeurtenissen die de verdeling
van de stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van de stemrechten verbonden aan de rechtstreeks
of onrechtstreeks gehouden stemrechtverlenende effecten de in de eerste alinea vermelde drempelwaarden
bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, ook al vond er geen verwerving of overdracht plaats.
Een kennisgeving is eveneens verplicht wanneer natuurlijke of rechtspersonen een akkoord van
onderling overleg sluiten, wanneer, als gevolg daarvan, het percentage van de stemrechten waarop dit
akkoord slaat, dan wel het percentage van een bij het akkoord betrokken partij, een in de eerste alinea
vermelde drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.
De kennisgevingen gedaan overeenkomstig de bepalingen van dit artikel moeten worden gericht
aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en aan de raad van bestuur van de
vennootschap binnen een termijn van vier Werkdagen aanvangend op de Werkdag na de datum waarop (i)
de kennisgevingsplichtige persoon kennis krijgt van de verwerving of overdracht of het recht om
stemrechten uit te oefenen, of waarop deze, gezien de omstandigheden, daarvan kennis had moeten
krijgen, ongeacht de datum waarop de verwerving, overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen
effect sorteert, (ii) de aandelen voor de eerste maal worden toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt, (iii) de kennisgevingsplichtige persoon op de hoogte wordt gebracht van de
gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, (iv) een akkoord van onderling
overleg wordt gesloten, gewijzigd of beëindigd; of (v) de nalatenschap wordt aanvaard, in voorkomend
geval onder voorrecht van boedelbeschrijving, voor deelnemingen verworven door erfopvolging.
Artikel 15 : Stemrechten
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
en het Wetboek van vennootschappen kan niemand op de algemene vergadering aan de stemming
deelnemen voor meer stemmen dan degene verbonden aan aandelen waarvan hij overeenkomstig de
statuten en wettelijke bepalingen inzake openbaarmaking van belangrijke deelnemingen minstens twintig
(20) dagen vóór de datum van de vergadering kennis heeft gegeven.
TITEL V : VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN
Artikel 16 : Verkrijging en vervreemding van eigen effecten
De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering,
overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen van
dit artikel, op of buiten de beurs, overgaan tot de verwerving van een aantal eigen aandelen van de
vennootschap dat maximaal 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, voor een prijs die niet
lager mag zijn dan 20% onder de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 30 kalenderdagen en niet
hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 30 kalenderdagen. Deze machtiging
dekt de verwerving op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de
vennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen bepaald in artikel 627 van het Wetboek van
vennootschappen. Indien de vennootschap overgaat tot de verwerving buiten de beurs, zelfs van een
dochtervennootschap, zal de vennootschap in voorkomend geval een aanbod onder dezelfde bepalingen
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en voorwaarden doen aan alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 620, § 1, 5° van het Wetboek van
vennootschappen.
De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van 18 maanden
vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en
zonder beperking in tijd, overgaan tot de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of
buiten de beurs, overeenkomstig artikel 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging
dekt de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs door een
rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek
van vennootschappen.
Er is bovendien geen besluit door de algemene aandeelhoudersvergadering vereist wanneer de
verkrijging van eigen effecten noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de
vennootschap. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen voor een periode van drie (3) jaar
vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
TITEL VI : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 18 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een als college handelende raad van bestuur, samengesteld
uit tenminste zes (6) en maximum tien (10) bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze onder haar aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag in elk geval de maximale wettelijke termijn van zes (6) jaren niet
overschrijden.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in
hun vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien onder de voorwaarden voorzien in de wet. Indien meerdere plaatsen
van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om
voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering
beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij
vervangt.
Artikel 19 : Vergoedingen
De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder. Deze vergoeding kan een vast of variabel bedrag zijn en/of afhangen van hun aanwezigheid
op vergaderingen van de raad van bestuur. Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering
vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan
overgaan tot het bepalen van het totaalbedrag van de vergoeding aan de bestuurders, die dit bedrag
vervolgens onder elkaar verdelen.
Artikel 20 : Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest een voorzitter.
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Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder, aangewezen door
de raad van bestuur.
Artikel 21 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een
beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moeten de
voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd door de betrokken
bestuurder, alsook door de raad van bestuur in zijn beraadslaging en besluitvorming.
Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen
verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen
genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft
van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Artikel 22 : Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist alsook
telkens wanneer twee bestuurders het vragen.
De raad van bestuur zal bijeengeroepen worden door zijn voorzitter. Indien de voorzitter binnen
een termijn van veertien dagen na het verzoek van de bestuurders tot bijeenroeping van de raad van
bestuur, de raad van bestuur niet heeft bijeengeroepen, zullen de aanvragende bestuurders geldig de
oproepingen kunnen verrichten.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten
minste één (1) week vóór de vergadering per brief, telefax of op een andere schriftelijke (eventueel
electronische) wijze verzonden.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 23 : Vergadering van de raad van bestuur
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij
afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering, kan een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen die geldig zal
beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met
dien verstande dat er ten minste twee (2) bestuurders aanwezig dienen te zijn.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen aan de beraadslaging en
stemming deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen zoals telefoon of videoconferentie op
voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere
deelnemers.
Iedere bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of elk ander schriftelijk
communicatiemiddel aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De
opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan meerdere
medeleden van de raad vertegenwoordigen.
Tenzij de wet of de statuten anders voorzien, worden de besluiten van de raad van bestuur
genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
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schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling
van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 24 : Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door
de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en minstens de
meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door één gedelegeerd
bestuurder.
TITEL VII : DIRECTIECOMITE
Artikel 25 : Directiecomité – Overdracht van bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek
van vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een
directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op
het algemeen beleid van de vennootschap
alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.
Artikel 26 : Belangenconflict
Wanneer een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 524ter van
het Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is
met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, moet het
betrokken lid de raad van bestuur hiervan inlichten. Alleen deze keurt dan de beslissing of verzaking
goed, en volgt dan daartoe in voorkomend geval de in artikel 523, § 1 van het Wetboek van
vennootschappen beschreven procedure,
Artikel 27 : Samenstelling, bevoegdheden en werking van het directiecomité
Voor zover onderhavige statuten daarover geen bijzondere regels bevatten, bepaalt de raad van
bestuur
a.
de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden
van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke bezoldiging en de
duur van hun opdracht;
b.
de bevoegdheden van het directiecomité;
c.
de werkwijze van het comité.
Artikel 28 : Notulen van het directiecomité
Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ondertekend door alle
ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité.
TITEL VIII : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Artikel 29 : Dagelijks bestuur – Delegatie van machten - Adviserende comités
1.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan
het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
één of meer personen, bestuurder of niet.
Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
2.
De raad van bestuur, en het directiecomité en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, en deze
laatsten binnen de grenzen van hun bevoegdheden, mogen bijzondere en bepaalde volmachten
verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
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3.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
De vennootschap mag, handelend door de raad van bestuur, schadeloosstellingsregelingen treffen
met de bestuurders en verzekeringspolissen afsluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar
bestuurders en aangestelden.
Artikel 30 : Bijzondere comités
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om comités die hij geschikt acht op te richten en te
ontmantelen – zoals een auditcomité, een benoemingscomité en een remuneratiecomité –, hetzij
permanent, hetzij tijdelijk, waarvan de leden worden gekozen binnen de raad van bestuur. Hij zal de taken
en bevoegdheden van deze comités vaststellen, hun wijze van functioneren bepalen en de eventuele
vergoeding van hun leden vaststellen.
TITEL IX : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 31 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij
toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat :
hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk
handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
hetzij door een lid van het directiecomité wanneer het directiecomité werd belast met het
dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité
of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de vennootschap.
TITEL X : CONTROLE
Artikel 32 : Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen.
TITEL XI : ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 33 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde
donderdag van de maand mei om tien uur.
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Indien deze dag een Belgische feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de
volgende Werkdag. Onder “Werkdag” wordt in deze statuten begrepen om het even welke dag, met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 34 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet
de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen
drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Artikel 35 : Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de relevante
bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De oproeping zal de agenda van de vergadering bevatten,
evenals de informatie die vereist is door toepasselijke wetgeving.
Artikel 36 : Kennisgeving
a)
Om toegelaten te worden tot en om deel te nemen aan een algemene vergadering van
aandeelhouders, moeten aandeelhouders de relevante registratie-, kennisgevings-, neerleggings- en andere
formaliteiten naleven zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals uiteengezet zal worden
(overeenkomstig de toepasselijke wetgeving) in de oproeping tot de vergadering.
b)
Houders van gedematerialiseerde aandelen, evenals de volmachthouders van zulke
aandeelhouders, moeten het attest overmaken dat werd uitgegeven door de financiële instelling die wordt
vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor
de betreffende aandelen, of door een erkende rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt die
geregistreerd werden in naam van de relevante aandeelhouders op de relevante (registratie-)datum voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
c)
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun
volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van
a.
identiteit van de aandeelhouder,
b.
indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en
c.
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
Artikel 37 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan een aandeelhouder op een algemene vergadering
zich laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een volmacht werd
verleend om hem / haar te vertegenwoordigen op een vergadering van aandeelhouders en om namens
hem / haar te stemmen. Dergelijke volmachten moeten in schriftelijke of elektronische vorm zijn, en
moeten de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn
zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door
toepasselijke wetgeving). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de gedateerde en
ondertekende volmacht verstuurd worden per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de
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oproeping en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende
algemene vergadering van aandeelhouders. De houders van een volmacht moeten de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen naleven met betrekking tot volmachten voor algemene vergaderingen van
aandeelhouders.
Artikel 38 : Bureau
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een
bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de
vergadering kiest één of twee stemopnemers.
De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.
Artikel 39 : Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uitstellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering
één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging annuleert de andere besluiten reeds
genomen in de vergadering.
Een tweede algemene vergadering van aandeelhouders, waarop de agendapunten van de eerste
vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen verder afgehandeld worden, zal binnen de
vijf weken worden bijeengeroepen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, blijven de
formaliteiten die werden vervuld met het oog op het bijwonen van de eerste vergadering, met inbegrip
van de registratie voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de
neerlegging van volmachten, geldig voor de tweede vergadering. Bijkomende registraties voor de
algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten,
worden toegelaten binnen de tijdslimieten.
Artikel 40 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet
in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
De raad van bestuur heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de
aangekondigde agenda. De aandeelhouders hebben, in overeenstemming met en onder voorbehoud van de
voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wettelijke bepalingen, het recht om te behandelen
onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te
dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen voorwerpen.
Artikel 41 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de overeenkomstig artikel 11 aangeduide gemeenschappelijke
vertegenwoordiger, en, bij ontstentenis daarvan, door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaarpandgever uitgeoefend.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van
de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 42 : Besluitvorming in algemene vergadering
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waar de wet of
deze statuten een quorumvereiste opleggen.
De besluiten in de algemene vergadering worden geldig genomen met een meerderheid van de ter
vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten een
andere meerderheid voorzien.
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Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of
blancostemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste
meerderheid.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Er wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de
vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Artikel 43 : Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt die de door toepasselijke wetgeving
vereiste informatie bevatten en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of
schriftelijke stemmingen worden gehecht.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden
of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
TITEL XII : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE
WINST – DIVIDENDEN
Artikel 44 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, binnen de wettelijk
voorziene termijn, de stukken met het jaarverslag aan de commissaris(sen) die het bij de wet
voorgeschreven verslag moet(en) opstellen.
Artikel 45 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Artikel 46 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is
vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende
boekjaar een interimdividend uit te keren, met naleving van de voorwaarden van artikel 617 en 618 van
het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt de tijdstip en de wijze van betaling
ervan.
TITEL XIII : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 47 : Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften
ter zake.
De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
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Artikel 48 : Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding
in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars,
indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 49 : Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van
het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen,
anders besluit.
Artikel 50 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 51 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening
1.
Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
2.
Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
3.
Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden
uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de
zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd
door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden
gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.
TITEL XIV : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 52 : Keuze van woonplaats
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en
de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Artikel 53 : Toepasselijk recht
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften
waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.
Alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar bestuurders, vereffenaars, commissarissen of aandeelhouders worden voorgelegd aan de hoven en
rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zullen zijn.
TITEL XV : OVERGANGSBEPALING
Artikel 54: Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
De derde, vierde en vijfde alinea van artikel 14 van deze statuten, zal slechts van toepassing zijn
vanaf de inwerkingtreding van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen en vanaf de inwerkingtreding op 1 september 2008 van het Koninklijk Besluit van 14
februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
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Tot dan, dienen de kennisgevingen overeenkomstig de bepalingen van de eerste en tweede alinea
van artikel 8 van deze statuten te worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen en aan de raad van bestuur van de vennootschap, binnen twee werkdagen volgend op de
gebeurtenis die aanleiding geeft tot de kennisgeving.
Voor

gelijkvormige coördinatie van de statuten.
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11.2. Bijlage 2: Verslag van de Raad van Bestuur (artikel 602 wetboek van
vennootschappen)

4Energy Invest NV
Naamloze vennootschap
De Snep 3324, 3945 Ham
RPR: 0876.488.436
(de “Vennootschap”)
________________________________________________________

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 602 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
INZAKE INBRENG IN NATURA

________________________________________________________

28 februari 2014
Geachte aandeelhouders,
Dit verslag werd opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van
Bestuur”) in overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen
(“W.Venn.”), om het belang toe te lichten van de geplande inbreng in natura voor de
Vennootschap.
Dit verslag dient samen te worden gelezen met het bijzondere verslag van de commissaris van de
Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het W. Venn. waarin deze verklaart dat
de in het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten. Dit verslag dient eveneens samen gelezen te worden met het verslag van de Raad
van Bestuur opgesteld conform art. 582 W.Venn., hierbij aangehecht als Bijlage 1 16.

1.

BESCHRIJVING VAN DE TRANSACTIE

Ten tijde van dit verslag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap EUR
13.855.484, vertegenwoordigd door 12.520.090 aandelen.
De Vennootschap kampt met aanzienlijke verliezen, waardoor de balansstructuur en de
solvabiliteit van de Vennootschap aanzienlijk is verzwakt. Teneinde de continuïteit van de
16

Dit verslag is terug te vinden op de website van 4Energy Invest (www.4EnergyInvest.com – rubriek Investeerders
– Informatie aandeelhouders – Aandeelhoudersvergaderingen)
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Vennootschap (en aldus de groep) te garanderen, werd een structuur bedacht waarvan de
krijtlijnen uitvoerig en gedetailleerd besproken zijn in het verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld conform artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Raad van Bestuur stelt aan de aandeelhouders van de Vennootschap voor om te stemmen pro
een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met EUR 7.093.000 via een inbreng in natura,
zie hieronder punt 2. Tengevolge deze inbreng in natura zal de Vennootschap 177.325.000
nieuwe aandelen uitgeven, tegen een uitgifteprijs van 0,04 EUR/aandeel, waarvan 151.500.000
en 25.825.000 zullen toekomen aan respectievelijk Gimarco en LRM.

2.

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA

De inbreng in natura in omvat (hierna gezamenlijk de “Inbreng”):




inbreng van de Overgedragen Schuldvorderingen en de Leased Assets, zoals gedefinieerd in
het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld conform artikel 582 van het Wetboek van
Vennootschappen, door LRM en Gimarco; en
inbreng van de achtergestelde lening (inclusief de interesten), die LRM verstrekt had aan
4HamCogen NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te De Snep 3324,
3945 Ham, en met ondernemingsnummer 0820.139.057(“4HC”), en die thans wordt
gewaardeerd aan EUR 600.000.

3.

GEVOLGEN VAN DE TRANSACTIE

3.1

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

Als gevolg van de kapitaalverhoging door de Inbreng, zal het maatschappelijk kapitaal toenemen
van EUR 13.855.484 tot EUR 20.948.484, vertegenwoordigd door 189.845.090 aandelen. Op het
volledige bedrag van deze kapitaalverhoging, vertegenwoordigd door 177.325.000 nieuwe
aandelen, wordt ingeschreven door LRM en Gimarco voor 0,04 EUR/aandeel, waardoor zij
respectievelijk 25.825.000 en 151500.000 aandelen zullen verwerven in de Vennootschap.
Aangezien het een kapitaalverhoging betreft in de zin van artikel 52, §1, 4° van het KB van 27
april 2007 op de openbare overnamebiedingen zullen de verwervingen geen aanleiding geven tot
het uitbrengen van een verplicht openbaar overnamebod.
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3.2
Verwatering van de participatie van de bestaande aandeelhouders
De kapitaalverhoging door de Inbreng doet de participatie van de bestaande aandeelhouders in de
Vennootschap verwateren, zoals uitgebreid uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur,
opgesteld conform artikel 582 W.Venn.
Meer specifiek zal de participatie van de bestaande aandeelhouders na de Inbreng en
kapitaalverhoging afnemen van 100 % tot 6,6 % (afgerond) van de totaal uitstaande aandelen in
de Vennootschap.

4.
WAARDERING VAN DE INBRENG IN NATURA
De raad van bestuur heeft het verslag nagekeken dat werd opgesteld door de commissaris
overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan een exemplaar is
aangehecht als Bijlage 217 tot dit verslag.
De commissaris besluit in dit verslag dat de Inbreng wordt gewaardeerd aan EUR 7.093.000.
De Raad van Bestuur keurt de besluiten zoals uiteengezet in het verslag van de commissaris
goed.

5.

VERANTWOORDING

5.1
Verantwoording van de Inbreng en de hieruit voortvloeiende kapitaalverhoging
De Inbreng wordt gerechtvaardigd, aangezien op deze manier de Vennootschap nieuwe
geldmiddelen kan aantrekken. Door de Inbreng en de hieruit voortvloeiende kapitaalverhoging
zal de liquiditeitspositie en de solvabiliteitsratio van de Vennootschap aanzienlijk verbeteren,
wat de onmiddellijke continuïteit van de Vennootschap ten goede zal komen.
De voorgenomen Inbreng is dan ook in het belang van de Vennootschap, aangezien deze zal
leiden tot een versterking van het eigen vermogen en de geconsolideerde balansstructuur van de
Vennootschap en het kunnen aantrekken van nieuwe geldmiddelen.
Om die reden is de kapitaalverhoging door middel van de Inbreng gerechtvaardigd in het licht
van de belangen en de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap.

17

Cf. infra 11.3 Bijlage 3 van het Informatiedocument
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Voor de Raad van Bestuur
Name : CI2I BVBA, vast
vertegenwoordigd door Filip Lesaffer

Name : VEM BVBA, vast
vertegenwoordigd door Philiep Van
Eeckhout

Title

Title

: Uitvoerend bestuurder

: Niet-uitvoerend bestuurder

Name : Enermoza BVBA, vast
vertegenwoordigd door Guido Schockaert

Name : Hamaco BVBA, vast
vertegenwoordigd door Henri Meyers

Title

Title : Niet-uitvoerend, onafhankelijk
bestuurder

: Niet-uitvoerende bestuurder

Name : Enerpro sprl, vast
vertegenwoordigd door Yves Crits

Name : NADECE BVBA, vast
vertegenwoordigd door Nathalie De Ceulaer

Title

Title : Niet-uitvoerend, onafhankelijk
bestuurder

: Niet-uitvoerend bestuurder
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11.3. Bijlage 3: Verslag van de Commissaris (artikel 602 wetboek van vennootschappen)
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
R0402
INBRENG IN NATURA
IN KADER VAN ARTIKEL 602 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
4ENERGY INVEST NV
GEVESTIGD TE 3945 HAM,
DE SNEP 3324
(RPR HASSELT – BTW BE 0876.488.436)

INHOUDSTAFEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPDRACHT EN WETTELIJK KADER
BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING
GEBEURTENISSEN NA OPSTELLEN WAARDERING
OMSCHRIJVING, WAARDERING EN BEOORDELING VAN DE INBRENG
BEOORDELING VAN DE ALS TEGENPRESTATIE TE VERSTREKKEN
VERGOEDING
BESLUITEN

1.

OPDRACHT EN WETTELIJK KADER

Verwijzend naar artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de Raad
van Bestuur ons gevraagd vooraf een verslag op te stellen dat betrekking heeft op de
inbreng in natura, hierna beschreven, en de toegepaste methoden van waardering. Dit
verslag werd opgesteld in de context van de voorgestelde inbreng in natura van
schuldvorderingen.
Deze opdracht werd door de Raad van Bestuur gegeven in het kader van
ons mandaat van commissaris.
Artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt:
“Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of,
voor vennootschappen waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad
van bestuur, vooraf een verslag op.
Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura
en op de toegepaste methoden van waardering. Het verslag moet aangeven of de
waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde
en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het
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verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
In een bijzonder verslag, waarbij het in het eerste lid bedoelde verslag wordt gevoegd, zet
de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde
kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom
afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.
Het bijzondere verslag van de raad van bestuur en het bijgevoegde verslag worden
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 75.
Wanneer tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering,
overeenkomstig artikel 581, worden de in het derde lid genoemde verslagen in de agenda
vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.
Het ontbreken van de verslagen bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de
beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.
2.

BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING

2.1. Identificatie van de inbrenggenietende vennootschap
Naar voorliggend ontwerp van Bijzonder verslag van de raad van bestuur zal een
kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura gebeuren in de NV 4Energy
Invest.
Deze vennootschap heeft haar maatschappelijke zetel te 3945 Ham, De Snep 3324. Het
vennootschapsdossier wordt bijgehouden te Hasselt en de vennootschap is ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.488.436.
De vennootschap werd opgericht op 28 september 2005 bij authentieke akte voor notaris
Vroninks te Elsene en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14
oktober 2005 daarna onder nummer 05143609.
De laatste statutenwijziging dateert van 6 januari 2014 bij authentieke akte voor notaris
Vroninks te Elsene en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4
februari 2014 daarna onder nummer 14033303.

Het geplaatst kapitaal van de NV 4Energy Invest bedraagt op heden 13.855.484 EUR en
wordt vertegenwoordigd door 12.520.090 aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal
is volledig volstort
De website van de vennootschap: www.4energyinvest.com
De bestuurders zijn de volgende:
Continuous Insight2impact Bvba, Capucienenlaan 72, 9300 Aalst met als vaste
vertegenwoordiger Filip Lesaffer
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VEM Bvba, Baronielaan 5, 8870 Izegem met als vaste vertegenwoordiger Philiep
Van Eeckhout
Enermoza BVBA, Prinsenmeers 20, 9200 Dendermonde met als vaste
vertegenwoordiger Guido Schockaert
Enerpro SPRL, Chaussée d’Ophain 181, 1420 Braine-l’Alleud met als vaste
vertegenwoordiger Yves Crits
Hamaco BVBA, Konijnenhoekstraat 15, 3053 Oud-Heverlee met als vaste
vertegenwoordiger Henri Meyers
Nadece BVBA, Ringlaan 3, 2600 Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger
Nathalie De Ceulaer
De vennootschap heeft als doel:
In België en in het buitenland zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
Het bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng. fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins verwerven van enig belang, participatie of deelneming in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
verenigingen of andere personen.
Het beheren, valoriseren en te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van deze
belangen, participaties en deelnemingen.
Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie of
deelneming heeft.
Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering
aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
verenigingen en personen waarin zij een belang, een participatie of een deelneming heeft,
en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks, behoren tot de activiteiten van een holding, in de meest
ruime betekenis.
Het bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, fusie of anderszins verwerven, bouwen, huren,
verhuren, beheren, exploiteren, valoriseren, verkopen of anderszins te gelde maken van
onroerende goederen, zonder onderscheid in België of in het buitenland.
Het bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, fusie of anderszins verwerven, beheren,
exploiteren, valoriseren, verkopen of anderszins te gelde maken van (zakelijke of andere)
rechten op of in verband met onroerende goederen, zonder onderscheid in België of in het
buitenland.
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De productie, de exploitatie, het beheer, de handel, de verkoop en de verdeling van
energiebronnen, daar onder begrepen (doch daartoe niet beperkt) biomassa en van
energie, daar onder begrepen (doch daartoe niet beperkt) warmte en elektriciteit
opgewekt, gemaakt, geproduceerd of verkregen uit traditionele of hernieuwbare
energiebronnen zoals ondermeer (doch daartoe niet beperkt) biomassa, water,
geothermische warmte, wind en zon, of van de daarmee verband houdende rechten,
waarden of activa. Het onderzoeken, identificeren, concipiëren, ontwerpen, uitwerken,
ontwikkelen, realiseren, aanpassen, onderhouden, beheren, aanwenden, promoten, kopen,
verkopen of anderszins verwerven of overdragen en meer algemeen exploiteren van
bestaande en nieuwe projecten, activiteiten, rechten of activa die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op, verband houden met of afgeleid zijn van de
productie, exploitatie beheer en handel in energie (in de meest ruime zin van het woord)
in het algemeen en van hernieuwbare energie(bronnen) in het bijzonder (daar onder
begrepen (doch daartoe niet beperkt) groenestroomcertificaten en C02-certificaten).
Het rechtsreeks of onrechtstreeks leveren van diensten met betrekking tot bestaande en
nieuwe projecten, activiteiten, rechten of activa die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op, verband houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie,
beheer en handel in energie (in de meest ruime zin van het woord) in het algemeen en van
hernieuwbare energie(bronnen) in het bijzonder, zowel aan tussenpersonen als aan
eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden als bedrijven.
Het ontwikkelen, verzamelen, verwerven, structureren, beheren, exploiteren en te gelde
maken in de meest ruime betekenis van gegevens, knowhow, licenties, octrooien of
andere (intellectuele) materiële of immateriële rechten of activa in verband met bestaande
en nieuwe projecten en activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op, verband houden met of afgeleid zijn van de productie, exploitatie, beheer en handel in
energie (in de meest ruime zin van het woord) in het algemeen en van hernieuwbare
energie(bronnen) in het bijzonder.
Zich voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
personen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten, leningen of andere financieringsvormen verlenen, en
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Alle technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde
activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen.
Uitgezonderd, in voorkomend geval, gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige
machtigingen of vergunningen ontbreken.
De voormelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te
worden.
2.2.

Identificatie van de inbrengers

De inbreng in natura gebeurt door:

145

Gimarco BVBA, Ernest Claeslaan 22, 9111 Belsele (RPR 0452.635.652)
vertegenwoordigd door Philiep Van Eeckhout voor de som van 6.060.000 EUR.
Limburgse Reconversie Maatschappij nv, Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt
(RPR 0425.138.972) vertegenwoordigd door Stijn Bijnens voor de som van 1.033.000
EUR.
2.3.

Identificatie van de inbreng

De inbrengers hebben met KBC Bank NV, ING Belgium NV, KBC Lease Belgium NV
en LRM NV op 28 februari 2014 overeenkomsten bereikt waarbij deze laatsten al hun
rechten en verplichtingen jegens 4Energy Invest NV en haar dochterondernemingen
overdragen aan de inbrengers.
De inbrengers zijn zinnens deze rechten en verplichtingen in te brengen in 4Energy
Invest NV. De raad van bestuur heeft de verschuldigde intresten voorzien tot en met 15
april 2014.
De inbreng omvat:
de schuldvorderingen t.o.v. 4Hamcogen NV t.w.v. 28.325.241,38 EUR (ING
Belgium 19.217.024,33 EUR en KBC 9.108.217,05 EUR blijkens oorspronkelijk contract
van 18 december 2009 zoals aangepast op 22 maart 2012);
de marktwaarde op 28 februari 2014 van de hedgingovereenkomsten t.o.v.
4Hamcogen NV t.w.v. 1.447.641,47 EUR (ING Belgium 10613256B voor 999.639,80
EUR en KBC 3434149 voor 448.001,67 EUR);
de schuldvorderingen t.o.v. Renogen SA t.w.v. 21.667.530,31 EUR (KBC blijkens
oorspronkelijk contract met referentie 727-8621515-20 dd 9 december 2013);
de marktwaarde op 28 februari 2014 van de intrest rate swaps t.o.v. Renogen SA
t.w.v. 348.280,58 EUR (KBC 3107907 en 3107922 voor 348.280,58 EUR);
de schuldvorderingen t.o.v. Amel Bio SA t.w.v. 523.620,34 EUR (KBC
523.620,34 EUR blijkens oorspronkelijk contract met referentie 727-9642927-22 van 15
november 2012);
de schuldvorderingen t.o.v. 4Hamcogen NV t.w.v. 6.365.914,65 EUR (LRM NV
blijkens oorspronkelijk contract van 19 december 2009);
de eigendom van geleasde activa voor een totaal bedrag van 906.398,00 EUR
(KBC Lease Belgium NV contract ref 116748-LF-0 jegens Renogen SA).
De totale inbreng omvat bijgevolg een bedrag van 59.584.626,73 EU18.

18 In de uiteindelijke uitwerking van de overname door de investeerders van de schulden van Renogen en
4HamCogen ten overstaan van de kredietschaffers werden alle IRS-contracten die Renogen en 4HamCogen hadden
afgesloten met KBC en ING door deze laatste partijen zonder kost voor 4HamCogen en Renogen geannuleerd en
dienden deze bijgevolg niet meer te worden overgenomen door de investeerders. De totale inbreng bedroeg daardoor
geen 59.584.626,73 EUR maar wel 57.788.704,69 EUR
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De waarde waartegen deze ingebracht worden bedraagt 7.093.000 EUR19.
De vennootschap zal bijgevolg een waardevermindering dienen op te nemen op de
ingebrachte schuldvorderingen ten belope van 52.491.626,73 EUR.20
Door deze inbreng treedt 4Energy Invest NV in de plaats van de overgenomen
schuldvorderingen die KBC Bank NV, ING Belgium NV, KBC Lease Belgium NV en
LRM NV hebben t.o.v. 4Hamcogen NV, Renogen SA en Amel Bio SA.
Bijgevolg stelt het bestuursorgaan aan de aandeelhouders van de vennootschap voor om
over te gaan tot een kapitaalverhoging ten bedrage van 7.093.000 EUR die verwezenlijkt
zal worden door de inbreng in natura van voormelde vorderingen door uitgifte van
177.325.000 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 0,04 EUR/aandeel. Aldus zal het
maatschappelijk kapitaal na de kapitaalverhoging 20.948.484 EUR bedragen en
vertegenwoordigd worden door 189.845.090 aandelen.
2.4.

Schematische voorstelling
Maatschappelijk
kapitaal in EUR
----------------------

aantal
aandelen
---------------

TOESTAND VÓÓR DE
KAPITAALVERHOGING

13.855.484

12.520.090

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG
VAN SCHULDVORDERING

7.093.000

177.325.000

TOESTAND NA DE KAPITAALVERHOGING 20.948.484

189.845.090

2.5. Motivatie
Het bestuursorgaan motiveert deze kapitaalverhoging als volgt:
“De Inbreng wordt gerechtvaardigd, aangezien op deze manier de Vennootschap nieuwe
geldmiddelen kan aantrekken. Door de Inbreng en de hieruit voortvloeiende
kapitaalverhoging zal de liquiditeitspositie en de solvabiliteitsratio van de Vennootschap
aanzienlijk verbeteren, wat de onmiddellijke continuïteit van de Vennootschap ten goede
zal komen.

19

Bij de inbreng genietende vennootschap werd de inbreng in natura van een geheel van vorderingen op 4Energy
Invest en dochtervennootschappen aan werkelijke waarde geboekt nl:
Vorderingen op lange termijn werden geboekt ten belope van 5.662.981,66 EUR; Vorderingen op korte termijn
(handelsvorderingen en overige vorderingen) werden geboekt ten belope van 1.430.018,34 EUR

20

Doordat de inbreng gebeurde aan werkelijke waarde van 7.093.000 EUR zit de waardevermindering reeds vervat
in het bedrag van inbreng, met andere woorden is er geen echte waardevermindering meer te boeken in de strikte zin
van het woord. Deze zin is bijgevolg overbodig.
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De voorgenomen Inbreng is dan ook in het belang van de Vennootschap, aangezien deze
zal leiden tot een versterking van het eigen vermogen en de geconsolideerde
balansstructuur van de Vennootschap en het kunnen aantrekken van nieuwe
geldmiddelen.
Om die reden is de kapitaalverhoging door middel van de Inbreng gerechtvaardigd in het
licht van de belangen en de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap. “
.
3.

GEBEURTENISSEN NA OPSTELLEN WAARDERING

Er werden ons geen gebeurtenissen ter kennis gebracht, na het opstellen van de
waardering, die een aanpassing van de waardering vereisen.

4.

OMSCHRIJVING, WAARDERING EN BEOORDELING VAN DE INBRENG

4.1.

Omschrijving

De ingebrachte schuldvorderingen zijn ontstaan door overname door de inbrengers van
de rechten en verplichtingen jegens KBC Bank NV, ING Belgium NV, KBC Lease
Belgium NV en LRM NV.
4.2.

Waardering

De in te brengen schuldvorderingen, rechten en verplichtingen werden door het
bestuursorgaan gewaardeerd aan 7.093.000 EUR.
Het bestuursorgaan heeft er voor geopteerd om slechts één waarderingsmethode te
hanteren zijnde de bedrijfseconomische waarde waartegen de schuldvorderingen door de
inbrengers op 28 februari 2014 werden overgenomen jegens KBC Bank NV, KBC Lease
NV, ING Belgium NV en LRM NV.
Deze waarde is het resultante van besprekingen tussen de inbrengers en de betrokken
schuldeisers. Bij de besprekingen is rekening gehouden met de specifieke situatie waarin
4Energy Invest NV en haar dochterondernemingen zich bevonden.
De inbreng zal gebeuren door:
Gimarco BVBA voor een bedrag van 6.060.000,00 EUR
Limburgse Reconversie Maatschappij NV voor een bedrag van 1.033.000,00
EUR.
4.3.

Beoordeling

Naar onze mening is deze waarde bedrijfseconomisch verantwoord en zijn de in te
brengen schuldvorderingen niet overgewaardeerd onder voorbehoud van realisatie van
het businessplan.
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5.
BEOORDELING VAN DE ALS TEGENPRESTATIE TE VERSTREKKEN
VERGOEDING
5.1.

Beschrijving

De in te brengen schuldvorderingen ad. 7.093.000 EUR zullen in het kader van
onderhavige inbreng vergoed worden met 177.325.000 nieuwe aandelen.
De tegenprestatie is bepaald op basis een door de raad van bestuur weerhouden waarde
van 0,04 EUR/aandeel.
5.2.

Beoordeling

Op 31 december 2012 en 30 juni 2013 was het geconsolideerde eigen vermogen van de
vennootschap negatief. Op basis van de voorlopige cijfers per 31 december 2013 zal het
eigen vermogen niet wezenlijk veranderen.
Per aandeel vertegenwoordigt dit geconsolideerd eigen vermogen m.a.w. een negatieve
waarde.
Indien de kapitaalverhoging wordt onderschreven, zal het eigen vermogen toenemen met
het bedrag van de kapitaalverhoging, doch nog steeds negatief blijven op niveau van de
statutaire jaarrekening. Het geconsolideerd eigen vermogen zal evenwel positief worden.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen is lager dan de fractiewaarde van de bestaande
aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Indien de nieuwe aandelen in dergelijke
omstandigheden worden uitgegeven zal dit bijgevolg ook louter vanuit boekhoudkundig
oogpunt leiden tot een vermogensverschuiving ten nadele van de bestaande aandelen. De
kapitaalverhoging wordt evenwel doorgevoerd in het kader van financiële
herstructureringsmaatregelen waardoor de financiële schulden en verplichtingen binnen
de groep dalen met bijna 68 mio en waarbij extra financiële middelen ter beschikking
zullen worden gesteld teneinde de continuïteit te garanderen. De kapitaalverhoging vindt
plaats met volkomen kennis van zaken vanwege de betrokken partijen. Derden, onder
andere de schuldeisers, kunnen alleen maar voordeel doen bij de toename van het
geconsolideerd eigen vermogen.
Deze waarde ligt eveneens beneden de slotkoers van de bestaande aandelen.
Vermits de weerhouden waardering niet getoetst kan worden met de beurskoers noch met
de eigen vermogenswaarde (gezien deze negatief is) kunnen wij ons niet uitspreken over
de weerhouden waardering van de tegenprestatie.
6.

BESLUITEN
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De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV 4Energy Invest bestaat uit
inbrengen van een schuldvordering aangehouden Gimarco BVBA en LRM NV voor een
bedrag van 7.093.000 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
7.1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de
vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag, in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels.
7.2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
7.3. Het bestuursorgaan heeft slechts één waarderingsmethode gehanteerd voor de
waardering van de ingebrachte schuldvorderingen, met name de bedrijfseconomische
waarde tot stand gekomen bij besprekingen tussen enerzijds de inbrengers en de
schuldeisers. Deze weerhouden waarderingsmethode is bedrijfseconomisch verantwoord
in het kader van de herstructurering van de groep en de herkapitalisatie van NV 4Energy
Invest onder voorbehoud dat het businessplan wordt gerealiseerd.
7.4. Ter vaststelling van de als tegenprestatie toe te kennen aandelen werd, voor de
waardering van de inbrenggenietende vennootschap vertrokken van een door de raad van
bestuur weerhouden waarde van EUR 0,04 /aandeel. Deze waarde ligt beneden de
slotkoers van de bestaande aandelen. Hierdoor verwatert het aandelenbezit van de
huidige aandeelhouders. De keuze van deze waarde in plaats van de beurskoers wordt
door het bestuursorgaan verantwoord gelet op de precaire financiële situatie waarin de
vennootschap zich bevond. Vermits de weerhouden waardering niet getoetst kan worden
met de beurskoers noch met de eigen vermogenswaarde (gezien deze negatief is) kunnen
wij ons niet uitspreken over de weerhouden waardering van de tegenprestatie.
7.5. De waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt komt overeen
met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van hetgeen
hiervoor is uiteengezet.
7.6. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 177.325.000 aandelen van NV
4Energy Invest zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te
doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden,
dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag
beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

150

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 W. Venn. aangaande de
voorgenomen inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging NV 4Energy Invest en
mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Beringen op 28 februari 2014
CVBA VGD Bedrijfsrevisoren
Pieter Bruegelstraat 7
3580 Beringen
vertegenwoordigd door
Philip de Meyer
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11.4. Bijlage 4: Publicatie in Belgisch Staatsblad van 10 juni van de omgekeerde aandelensplitsing
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11.5. Bijlage 5: Statutaire verlies-en winstrekeningen en statutaire balans van de
moedervennootschap volgens Belgian GAAP
4Energy Invest - Verlies-en winstrekening (statutair)
30-06-14
Omzet

30-06-13

360

Overige bedrijfsinkomsten
Inkomsten
Kosten van de omzet

360

23

28

383

388

0

0

-33

-33

Overige bedrijfskosten

-615

-396

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA)

-265

-41

Personeelskosten

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Bedrijfsresultaat (EBIT)

26

25

-239

-15

Financiële inkomsten

13

0

Financiële kosten

98

-2

Netto financiële kosten

111

-1

Uitzonderlijke inkomsten

0

Uitzonderlijke kosten

0

Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting

-127
0

-17
0

Resultaat van de periode

-128

-17

4Energy Invest - Statutaire Balans
Activa

30-06-14

31-12-13

5.782

12

Immateriële vaste activa

0

0

Terreinen en gebouwen

0

0

Installaties, machines en uitrusting

0

0

Meubilair en rollend materiaal

5

5

Leasing en vergelijkbare rechten

0

0

Overige materiële activa

0

0

Activa in opbouw

0

0

Goodwill

0

0

Uitgestelde belastingvorderingen

0

0

Vaste activa

Overige vorderingen op lange termijn

5.777

6

Vlottende activa

2.037

67

0

0

Voorraden
Handelsvorderingen

779

1

Overige vorderingen

1.254

34

Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Maatschappelijk kapitaal
Uitgiftepremie
Ingehouden resultaat
Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders
Minderheidsbelangen
Totaal eigen vermogen
Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen
Voorzieningen
Kortlopende verplichtingen
Rentedragende leningen
Handelsschulden
Overige schulden
Totaal
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3

32

7.819

78

30-06-14

31-12-13

6.740

-225

20.948

13.855

18.104

18.104

-32.313

-32.185

6.740

-225

0

0

6.740

-225

14

42

0

0

14

42

1.065

261

0

0

141

119

924

142

7.819

78

Bij de inbreng genietende vennootschap (4Energy Invest) werd de inbreng in natura geboekt aan
de werkelijke waarde van 7.093.000 EUR zijnde de tussen de partijen overeengekomen waarde.
Deze inbreng in natura betrof een geheel van vorderingen op 4Energy Invest en
dochtervennootschappen waarvan een deel op lange termijn (boekwaarde bij 4Energy Invest NV:
5.662.981,66 EUR) en een deel op korte termijn (boekwaarde bij 4Energy Invest NV:
1.430.018,34 EUR) werd geboekt.
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11.6. Bijlage 6: Statutaire verlies-en winstrekeningen en statutaire balans van de
dochtervennootschappen volgens Belgian GAAP
4HamCogen - Verlies- en winstrekening (statutair)
30-06-14
Omzet

30-06-13

4.250

Overige bedrijfsinkomsten
Inkomsten
Kosten van de omzet

4.088

5

3

4.255

4.091

-2.842

-2.610

Personeelskosten

-441

-423

Overige bedrijfskosten

-469

-390

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA)
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financiële inkomsten

502

669

-557

-1.051

0

-16.551

-55

-16.932

1

0

Financiële kosten

-407

-1.307

Netto financiële kosten

-407

-1.306

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's

-21

Resultaat voor belasting

-483

Inkomstenbelasting
Resultaat van de periode

-18.239

0

0

-483

-18.239

4HamCogen - Statutaire Balans
Activa

30-06-14

31-12-13

6.432

6.636

Immateriële vaste activa

0

0

Terreinen en gebouwen

0

0

6.268

6.462

Vaste activa

Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materiaal

0

1

163

174

Overige materiële activa

0

0

Activa in opbouw

0

0

Goodwill

0

0

Uitgestelde belastingvorderingen

0

0

Overige vorderingen op lange termijn

0

0

2.699

2.361

Leasing en vergelijkbare rechten

Vlottende activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal

429

425

1.284

1.856

7

5

979

74

9.131

8.996

30-06-14

31-12-13

-32.678

-32.195

Langlopende verplichtingen

6.136

5.974

Rentedragende leningen

4.339

4.363

Overige schulden

1.125

1.233

Passiva
Eigen vermogen

Uitgestelde belastingverplichtingen

0

0

673

378

Kortlopende verplichtingen

35.673

35.217

Rentedragende leningen

34.752

33.160

Voorzieningen

Handelsschulden

635

592

Overige schulden

286

1.465

9.131

8.996

Totaal
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Renogen - Verlies-en winstrekening (statutair)
30-06-2014
Omzet

30-06-13

4.854

Overige bedrijfsinkomsten

5.867

147

59

5.001

5.926

Kosten van de omzet

-2.859

-3.628

Personeelskosten

-1.085

-1.147

-476

-438

581

713

Inkomsten

Overige bedrijfskosten
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA)
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financiële inkomsten

-510

-1.480

0

-18.107

70

-18.873

0

7

Financiële kosten

-259

-615

Netto financiële kosten

-259

-607

Uitzonderlijke inkomsten

8.073

Uitzonderlijke kosten

-223

Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat van de periode

7.662

-19.481

0

0

7.662

-19.481

Renogen - Statutaire Balans
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting

30-06-14

31-12-13

4.580

4.291

0

0

476

500

3.238

2.385

Meubilair en rollend materiaal

3

1

Leasing en vergelijkbare rechten

0

907

Overige materiële activa

0

0

Activa in opbouw

0

0

Goodwill

0

0

Uitgestelde belastingvorderingen

0

0

863

498

Overige vorderingen op lange termijn
Vlottende activa

2.199

2.422

Voorraden

855

684

Handelsvorderingen

819

769

Overige vorderingen

181

43

Geldmiddelen en kasequivalenten

344

926

Totaal

6.779

6.713

30-06-14

31-12-13

-24.268

-31.930

Langlopende verplichtingen

6.191

5.334

Rentedragende leningen

5.689

4.938

0

0

Passiva
Eigen vermogen

Overige schulden
Uitgestelde belastingverplichtingen

0

0

502

396

Kortlopende verplichtingen

24.856

33.308

Rentedragende leningen

21.670

30.184

Handelsschulden

2.426

2.165

Overige schulden

759

959

6.779

6.713

Voorzieningen

Totaal

157

AmelBio - Verlies-en winstrekening (statutair)
30-06-14
Omzet

30-06-13

3.925

Overige bedrijfsinkomsten
Inkomsten
Kosten van de omzet

3.854

42

80

3.968

3.935

-3.811

-3.793

Personeelskosten

-19

-19

Overige bedrijfskosten

-41

-63

96

60

-79

-59

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA)
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financiële inkomsten

0

0

18

1

1

20

Financiële kosten

-22

-20

Netto financiële kosten

-22

0

Uitzonderlijke inkomsten

0

0

0

0

-4

1

Uitzonderlijke kosten
Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting

0

Resultaat van de periode

-4

1

AmelBio - Statutaire Balans
Activa

30-06-14

31-12-13

376

426

Immateriële vaste activa

0

0

Terreinen en gebouwen

2

2

48

53

Vaste activa

Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materiaal

0

0

326

371

Overige materiële activa

0

0

Activa in opbouw

0

0

Goodwill

0

0

Uitgestelde belastingvorderingen

0

0

Overige vorderingen op lange termijn

0

0

1.268

2.002

Leasing en vergelijkbare rechten

Vlottende activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten

0

0

1.254

1.635

4

361

11

5

1.644

2.428

30-06-14

31-12-13

60

64

Langlopende verplichtingen

317

641

Rentedragende leningen

275

625

Overige schulden

0

0

Uitgestelde belastingverplichtingen

0

0

42

16

1.267

1.723

Totaal
Passiva
Eigen vermogen

Voorzieningen
Kortlopende verplichtingen
Rentedragende leningen
Handelsschulden
Overige schulden
Totaal

158

99

478

584

1.133

583

112

1.644

2.428

