2Valorise maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden
afgesloten op 31 december 2017
2Valorise, de Belgische onderneming die zich inzet om de impact van rest- en afvalstromen
op onze maatschappij maximaal te reduceren door zich te focussen op een maximale
transformatie van deze stromen in nuttige toepassingen (zoals hernieuwbare energie) en
grondstoffen, maakt vandaag haar resultaten bekend voor de periode van 12 maanden
afgesloten op 31 december 2017.
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1. Financiële resultaten 2017
Resultaten
Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-17
19 320

Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-16
25 396

Overige bedrijfsinkomsten
Inkomsten

40
19 359

86
25 482

Kosten van de omzet

-6 399

-9 614

Personeelskosten

-2 767

-2 754

Overige bedrijfskosten

-3 142

-2 011

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

7 051
-5 174

11 104
-3 452

0

8 500

Bedrijfsresultaat
Financiële inkomsten

1 877
15

16 152
53

Financiële kosten
Financieel Resultaat
Resultaat voor belasting

-130
-115
1 762

-94
-41
16 110

Inkomstenbelasting
Resultaat van de periode

-677
1 085

1 597
17 708

1 085

17 708

7 593 794

7 593 794

0,14

2,33

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in '000 €
Omzet

Terugname bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van 2Valorise
Gewogen gemiddelde aantal aandelen
Resultaat/aandeel in €

Ondanks een positieve evolutie van de verkoopprijs van elektriciteit (+33% t.o.v. 2016) is
de omzet in 2017 gedaald met 23,9% tot 19,32 miljoen EUR (in 2016 bedroeg deze 25,40
miljoen EUR). Deze daling is het gevolg van
-

de lagere omzet uit de verkoop van groenestroomcertificaten en elektriciteit omwille
van de lagere productie door de geplande onderhoudswerken te Ham;

-

de lagere prijs voor de groenestroomcertificaten van 2Valorise Amel;

-

de impact in de omzet van 2016 voor een bedrag van 2,4 miljoen EUR die 2Valorise
Amel ontving onder de vorm van extra groenestroomcertificaten vanwege de
Waalse overheid, doch die betrekking had op de periode 2015 maar
boekhoudkundig verwerkt diende te worden in 2016 (zoals opgenomen in het
jaarverslag 2015: 1.2.8.30 belangrijke gebeurtenissen na balansdatum);
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-

een daling van het aantal groenestroomcertificaten dat op balansdatum gedekt was
door verplichte afnamecontracten, waardoor deze certificaten niet als omzet werden
opgenomen maar resulteerde in een toename van de voorraad aan certificaten.

De kosten van de omzet kenden in 2017 een daling en bedroegen 6,40 miljoen EUR (tegen
9,61 miljoen EUR in 2016). Deze daling is het gevolg van enerzijds een lagere productie en
anderzijds de positieve impact van een aangescherpte biomassa sourcing strategie met focus
op prijs/kwaliteit van de biomassa. Naast de aankopen van biomassa omvatten deze kosten
ook de voorbehandelingskosten van de biomassa, de onderhoudskosten van de installaties,
de kosten van het injecteren van elektriciteit op het elektriciteitsnet (feed-in tarieven) als de
kosten voor het afvoeren en het verwerken van assen.
De personeelskosten bleven stabiel (2,77 miljoen EUR in 2017 tegen 2,75 miljoen EUR in
2016).
De stijging van de overige bedrijfskosten in 2017 is voornamelijk toe te schrijven aan de
herrekening van de op aandelen gebaseerde vergoeding voor het management. Per
7/09/2017 werd deze vergoeding uitgeoefend en zal deze, in tegenstelling tot de voorgaande
jaren, geen toekomstige variaties meer brengen in de overige bedrijfskosten.
De EBITDA voor 2017 bedraagt 7,05 miljoen EUR of 36,4% van de inkomsten. In de
vergelijking met 2016, een EBITDA van 11,10 miljoen EUR, dient rekening te worden
gehouden met de niet-recurrente impact van (i) de in 2016 verkregen extra
groenestroomcertificaten die betrekking hadden op 2015 (zijnde 2,40 miljoen EUR) in 2017 en
(ii) de in 2017 uitgeoefende op aandelen gebaseerde vergoeding (effect van 1,02 miljoen EUR
in vergelijking met 2016).
De kosten voor afschrijvingen stijgen van 3,28 miljoen EUR in 2016 tot 5,34 miljoen EUR in
2017 omwille van de nieuwe, uitgevoerde investeringen. Voor 2Valorise Amel betreft dit de
installatie van de rookgaswassingsystemen in combinatie met de vernieuwing van bepaalde
kritische onderdelen aan de bestaande installaties. Voor 2Valorise Ham werd in 2017
eveneens geïnvesteerd in de vervanging en revisie van bepaalde kritische onderdelen van de
installatie. Deze investeringen worden afgeschreven over de gekende perioden van
toekenning van de groenestroomcertificaten (respectievelijk 2021 en 2022 voor wat betreft
Amel 1 en Amel 2 en 2022 voor wat betreft de installatie te Ham).
De voorzieningen daalden met 0,21 miljoen EUR als gevolg van (i) de terugname voor het
geschil met de onderneming Beckers (zoals gedetailleerd toegelicht in het jaarverslag 2016)
ten gevolge de uitspraak door het Hof van Beroep te Antwerpen van 18 mei 2017 en (ii) een
administratieve regeling met het AMMC omtrent een aantal inbreuken op de
milieuhygiënewetgeving door 2Valorise Ham.
In 2017 realiseert 2Valorise een positief bedrijfsresultaat van 1,88 miljoen EUR.
Het financieel resultaat (-115 K EUR) is opgebouwd uit (i) de rentekosten van de
leasecontracten, (ii) de bank- en rentekosten van het investeringskrediet afgesloten voor de
realisatie van de rookgaswassingsystemen in Amel en (iii) de betaalde intresten van een
2Valorise NV
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historisch IRS contract op niveau van 2Valorise Amel (-15 K EUR). Deze financiële kosten
worden gecompenseerd door financiële opbrengsten (15 K EUR) die bestaan uit een daling
van de negatieve marktwaarde van dit IRS contract omwille van de aflossingen.
Er werd een terugname geboekt op uitgestelde belastingvordering van 0,45 miljoen EUR
omwille van aanwending van een deel van de overdraagbare investeringsaftrek op de
belastbare basis van 2Valorise Amel en als gevolg van de daling van het toekomstig
vennootschapsbelastingtarief door de recente Belgische fiscale hervorming.
De nettowinst voor 2017 bedraagt 1,08 miljoen EUR.

Balans
Geconsolideerde balans
(in '000 €)

31-12-17

31-12-16

Vaste activa

26 040

18 579

waarvan materiële vaste activa

24 890

16 976

1 150

1 600

16 072
4 449
1 955

15 127
2 841
4 198

9 391

7 551

42 113

33 707

31-12-17

31-12-16

28 565

28 999

Langlopende verplichtingen

5 606

717

waarvan bank en leaseschulden

5 057

79

Kortlopende verplichtingen

7 941

3 991

waarvan bank en leaseschulden

3 381

180

42 113

33 707

waarvan uitgestelde belastingvorderingen
Vlottende activa
waarvan voorraden
waarvan handelsvorderingen
waarvan geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal activa
Eigen vermogen

Totaal passiva

De stijging van vaste activa in 2017 is het gevolg van de investeringen in 2Valorise Amel
(installatie van nieuwe rookgaswassingsystemen en vernieuwing kritische onderdelen) en
2Valorise Ham (revisie en vernieuwing kritische onderdelen) voor in totaal 13,25 miljoen EUR.
Verder werden er afschrijvingen geboekt voor 5,34 miljoen EUR en werd er een netto
uitgestelde belastingvordering teruggenomen van 0,45 miljoen EUR.

De stijging van de voorraden, bestaande uit de biomassa, wisselstukken voor de installaties
en onverkochte groenestroomcertificaten, is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van
de voorraad groenestroomcertificaten bij 2Valorise Amel (+ 2,31 miljoen EUR). Deze
2Valorise NV
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certificaten zijn verworven maar nog niet geleverd en verkocht aangezien er geen verplicht
afnamecontract bestaat.
De sterke daling van de handelsvorderingen is voornamelijk toe te schrijven aan de evolutie
van groenestroomcertificaten van 2Valorise Amel als de voornoemde verschuiving naar
voorraad.
De toename van de netto geldmiddelen en kasequivalenten met 1,84 miljoen EUR
weerspiegelt het resultaat van de volgende belangrijke cashflow bewegingen in 2017:
- Positieve cashflow uit operationele bedrijfsactiviteiten van 6,78 miljoen EUR;
- Betaling van de doorgevoerde kapitaalvermindering van 1,52 miljoen EUR;
- Daling van het werkkapitaal met 0,9 miljoen EUR (voornamelijk door afname van
handelsvorderingen deels gecompenseerd door toename van voorraden);
- Netto-investering in materiële vaste activa voor 12,36 miljoen EUR;
- Opname van lening 8,36 miljoen EUR;
- Terugbetaling van leningen en intresten 0,31 miljoen EUR.
De kaspositie per einde 2017 bedroeg 9,39 miljoen EUR.
Per einde 2017 had de groep uitstaande engagementen met betrekking tot de aanschaf van
vaste activa voor een totaal bedrag van 0,24 miljoen EUR.

2. Operationele Highlights
Naamswijziging ‘2Valorise’
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 mei 2017 werd
beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘2Valorise’. Deze naam is een
bevestiging van de huidige en toekomstige activiteiten: vanuit een circulaire gedachte
complexe, hernieuwbare afvalstromen valoriseren in nobele, waardevolle producten (zijnde
warmte en elektriciteit). 2Valorise wil zich in de toekomst verder focussen op een maximale
valorisatie en herbestemming van specifieke rest- en nevenstromen om de impact voor mens
en maatschappij te minimaliseren. Op vandaag verwerkt 2Valorise met haar installaties te
Amel en Ham reeds ca. 240.000 ton houtachtige afvalbiomassa via een verbrandingsproces
tot elektriciteit, warmte en nevenstromen voor de bouw- en constructie-industrie.

Strategische investering in rookgaswassingsystemen in Amel volledig operationeel
Zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2016, werd in de maanden mei & juni 2017 de
installatie van Amel I stilgelegd om een nieuw rookgaswassingsysteem te installeren in
combinatie met de revisie en/of vernieuwing van bepaalde kritische onderdelen. Deze
werkzaamheden werden uitgevoerd binnen de vooropgestelde termijn en budget. Na de
heropstart van Amel I werd aansluitend, begin juli, Amel II stilgelegd voor soortgelijke
2Valorise NV
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aanpassingen. Ook hier zijn deze werkzaamheden binnen de vooropgestelde timing en budget
uitgevoerd.
De beide ovens in Amel zijn nu uitgerust met een zeer performant rookgaswassingsysteem,
waardoor complexere biomassastromen kunnen aangetrokken worden. In dit kader overweegt
2Valorise Amel op termijn een nieuwe milieuvergunning in te dienen voor beide installaties ten
einde, na verder marktonderzoek en technische analyse, andere hernieuwbare stromen te
kunnen valoriseren.

Positieve evolutie productiecijfers
2Valorise kan, rekening houdend met de geplande stilstanden van de installaties in Amel voor
de strategische investeringen en Ham voor het groot onderhoud, relatief gezien betere
productiecijfers voorleggen voor 2017 (in vergelijking met 2016). De uitgevoerde
aanpassingen aan de installaties moet 2Valorise in staat stellen zijn operationele performance
verder te verbeteren in de toekomst.

Verwerven van een investeringskrediet van 10 miljoen EUR
Op 28 maart 2017 werd er een kredietovereenkomst getekend tussen 2Valorise SA en BNP
Paribas Fortis ten belope van 10 miljoen EUR voor de financiering van het nieuwe
rookgaswassingsysteem alsook de revisie en/of vernieuwing van bepaalde kritische
onderdelen aan de installaties Amel I en II. Dit investeringskrediet is terug te betalen in 12
gelijke trimestriële schijven met als eerste vervaldag 31 maart 2018 en een laatste schijf terug
te betalen op 31 december 2020.

Kapitaalvermindering
Verder werd, tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op 29 mei 2017, beslist een kapitaalvermindering ten belope van 1.518.758,80 EUR uit te
voeren, zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen. Op elk
aandeel werd éénzelfde fractie aan kapitaal uitgekeerd, met name 0,20 EUR per aandeel.
Deze kapitaalvermindering werd volledig aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en
werd op 20 september 2017 uitgekeerd.

Milieuproblematiek Renogen
Milieustakingsvordering op niveau Renogen (cf. 1.2.8.30 jaarverslag 2016 ‘Voorwaardelijke
verplichtingen’).
Met betrekking tot deze milieustakingsvordering velde de beslagrechter van Eupen op 21
november 2017 een arrest in het voordeel van 2Valorise Amel waarbij de eis van de gemeente
Amel tot het betalen van dwangsommen werd afgewezen. De gemeente heeft bij monde van
haar advocaat laten weten niet in beroep te gaan tegen deze beslissing.
2Valorise NV
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Het cassatieberoep dat 2Valorise Amel aantekende begin januari 2017 tegen de uitspraak van
het Hof van Beroep werd afgewezen. Door de succesvolle installatie van het nieuwe
rookgaswassingsysteem was dit cassatieberoep ook zonder voorwerp.
Er is nog geen formele afsluiting van het dossier door de procureur des Koning en dus nog
een latente onzekerheid over het verleden.

3. Belangrijke gebeurtenissen na jaareinde
Oprichting 2Valorise Services
Per 29 januari 2018 werd 2Valorise Services opgericht als een 100% dochtervennootschap
van 2Valorise. De voornaamste activiteiten van deze onderneming zijn (i) het organiseren en
uitvoeren van het curatief en preventief onderhoud van de installaties in Ham en Amel en (ii)
het uitwerken en implementeren van verbeteringsstudies en projecten ter optimalisatie van
deze installaties. Op termijn bestaat de mogelijkheid dat 2Valorise Services industriële
maintenance en engineering diensten zal leveren aan derden.

Technische defect Amel I
Per 27 februari 2018 zijn beide installaties in Amel, hoogstwaarschijnlijk door een technische
panne, op een disruptieve manier van het elektriciteitsnetwerk losgekoppeld. Bij het
heropstarten van Amel I werd er schade vastgesteld aan de turbine. Ondertussen werd deze
turbine naar een gespecialiseerd atelier gestuurd voor herstelling. Zowel de verzekering van
machinebreuk als de verzekering voor gederfde inkomsten werden geactiveerd en het
betreffende dossier aangaande de vaststelling van de schade en de daaraan gekoppelde
looptijd van de herstelling zijn lopende. 2Valorise Amel zal wel de eerste schade ten belope
van 200.000 EUR voor eigen rekening moeten nemen.

4. Vooruitzichten voor het jaar 2018
2Valorise blijft, ondanks de positieve evolutie van haar resultaten, voorzichtig in haar
verwachtingen gegeven de transitie die de organisatie ondergaat en verwacht dat haar
resultaten in 2018 zullen worden beïnvloed door de volgende factoren:
-

Verdere optimalisering van de operaties in Amel en Ham;
De operationele versterking van het team heeft in 2017 reeds de eerste positieve
resultaten opgeleverd. De verdere implementatie van de lopende actieplannen,
teneinde de bestaande milieuwetgeving en vergunningen te respecteren, kunnen
nog verdere verbeteringen opleveren.
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Verdere implementatie van 2Valorise Services in de groep
Met de oprichting van 2Valorise Services heeft de groep een belangrijke stap gezet
in het structureren van de technische en operationele expertise die de organisatie
de voorbije jaren heeft opgebouwd. In 2018 zullen deze activiteiten verder worden
uitgebouwd en uitgerold over de bestaande sites en installaties.

-

Groot onderhoud van de installatie te Ham
Voor de installatie te Ham is in 2018 een groot onderhoud gepland aan de turbine,
evenals bepaalde andere kritische onderdelen, in functie van de specificaties van de
OEM. Deze werkzaamheden zullen worden beheerd door 2Valorise Services maar
zullen gegeven de duurtijd (ca. 6 weken) eveneens een niet-recurrente impact
hebben op de productie.

-

Verdere optimalisering van het aankoopproces van de biomassa

-

Evolutie van de elektriciteitsprijzen;
Wijzigingen van de elektriciteitsprijzen hebben een onmiddellijke impact (positief of
negatief) op de financiële cijfers van de groep. Zowel op het niveau van 2Valorise
Amel als 2Valorise Ham wordt de elektriciteit verkocht op basis van de Belpex-prijs.

-

Wetgevend kader
Het wetgevend kader voor de groenestroomcertificaten en de wetgeving betreffende
de milieunormen zijn beslissend voor de leefbaarheid van groene energieprojecten.
Wijzigingen in dit wetgevend kader hebben een cruciale impact (positief of negatief)
op de financiële cijfers van de groep.

5. Verklaring van de commissaris
De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Filip De Bock, heeft
bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van
materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens,
opgenomen in huidig communiqué.
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I. Geconsolideerde winst- en verliesrekening van 2Valorise voor de jaren
afgesloten op 31 december 2017 en 31 december 2016
Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-17
19 320

Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-16
25 396

Overige bedrijfsinkomsten
Inkomsten

40
19 359

86
25 482

Kosten van de omzet

-6 399

-9 614

Personeelskosten

-2 767

-2 754

Overige bedrijfskosten

-3 142

-2 011

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

7 051
-5 174

11 104
-3 452

0

8 500

Bedrijfsresultaat
Financiële inkomsten

1 877
15

16 152
53

Financiële kosten
Financieel Resultaat
Resultaat voor belasting

-130
-115
1 762

-94
-41
16 110

Inkomstenbelasting
Resultaat van de periode

-677
1 085

1 597
17 708

1 085

17 708

7 593 794

7 593 794

0,14

2,33

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in '000 €
Omzet

Terugname bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van 2Valorise
Gewogen gemiddelde aantal aandelen
Resultaat/aandeel in €
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II.

Geconsolideerd overzicht
resultaten (in ‘000 €)

van

gerealiseerde

en

niet-gerealiseerde

Over het boekjaar
eindigend op
31-12-17

Over het boekjaar
eindigend op
31-12-16

1 085

17 708

Niet-gerealiseerde resultaten die in een latere periode zullen
opgenomen worden in de winst-en verliesrekening

0

0

Niet-gerealiseerde resultaten die niet in een latere periode zullen
opgenomen worden in de winst-en verliesrekening

0

0

Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na
winstbelasting

0

0

1 085

17 708

Resultaat van de periode

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
over de verslagperiode
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III. Geconsolideerde balans van 2Valorise voor de jaren afgesloten op 31
december 2017 en 31 december 2016

Activa

31-12-17

31-12-16

26 040

18 579

1 707

1 880

22 575

12 641

Meubilair en rollend materieel

392

80

Leasing en vergelijkbare rechten

129

310

87

2 065

1 150

1 600

1

3

16 072

15 127

Voorraden

4 449

2 841

Handelsvorderingen

1 955

4 198

Overige vorderingen

278

538

9 391

7 551

42 113

33 707

31-12-17

31-12-16

28 565

28 999

Langlopende verplichtingen

5 606

717

Rentedragende leningen

5 057

79

357

240

50

50

142

347

Kortlopende verplichtingen

7 941

3 991

Rentedragende leningen

3 381

180

Handelsschulden

3 665

3 189

Overige schulden

894

622

42 113

33 707

Vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting

Activa in aanbouw
Uitgestelde belastingvorderingen
Overige activa op lange termijn
Vlottende activa

Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal
Passiva
Eigen vermogen

Overige schulden
Ontvangen vooruitbetalingen
Voorzieningen

Totaal
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IV. Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-17
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Resultaat van de periode
Aanpassingen voor niet kas en niet operationele kosten en opbrengsten:
Belastingkost
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Terugname bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa
Niet-gerealiseerd verlies/(winst) op financiële instrumenten
Overige financiële resultaten
Gerealiseerde meerwaarde op materiële vaste activa
Betaalde belastingen

Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-16

1 085

17 708

676

-1 600

5 174
0
-15
130
0

3 452
-8 500
-53
94
-37

-287

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal en
voorzieningen

6 763

11 065

3
-1 648
2 243
322
116
-418
287

132
-840
-1 330
-381
-315
-390
135

7 669

8 076

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Investering in materiële vaste activa
Ontvangsten uit verkopen vaste activa

-12 360
0

-1 864
72

Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten

-12 360

-1 792

8 360
-1 519
-180
-130

-288
-94

Netto kasstromen uit financiële activiteiten

6 531

-382

Netto toename in geldmiddelen en kasequivalenten

1 840

5 903

Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 1 januari
Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 31 december

7 551
9 391

1 648
7 551

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 en voorzieningen
Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit opname van leningen
Uitkering kapitaalsvermindering
Terugbetalingen van leningen en leaseverplichtingen
Betaalde intresten
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V. Geconsolideerd overzicht van de wijzigingen in het eigen vermogen (in ‘000 €)

Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-2017
Maatschappelijk Kapitaal/Uitgiftepremies
Aan het begin van de periode
Verlaging aandelenkapitaal
Aanzuivering overgedragen verliezen
Aan het einde van de periode

Overige reserves
Aan het begin van de periode
Aan het einde van de periode

Overgedragen resultaat
Aan het begin van de periode
Resultaat van de periode
Aanzuivering overgedragen verliezen
Aan het einde van de periode
Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders
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Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-2016

39 053
-1 519
-15 846
21 688

39 053

17 733
17 733

17 733
17 733

-27 786
1 085
15 846
-10 855

-45 494
17 708

28 565

28 999

39 053

-27 786

PERSBERICHT
Ham – 26 maart 2018 18.00 CET
Gereglementeerde informatie

Dit persbericht is beschikbaar op de website www.2valorise.be

Over 2Valorise
2Valorise is een beursgenoteerde, Belgische holding die inzet op de valorisatie en
herbestemming van specifieke hernieuwbare rest- en afvalstromen. Vanuit een circulaire
gedachte wenst 2Valorise deze hernieuwbare afvalstromen te valoriseren in nobele,
waardevolle producten, zijnde warmte en elektriciteit, en nevenstromen voor de bouw- en
constructie-industrie.

Op vandaag heeft 2Valorise, via haar 100% dochtervennootschappen 2Valorise Amel en
2Valorise Ham twee valorisatie sites in exploitatie sinds respectievelijk 2007 en 2012. Jaarlijks
wordt op deze sites ca. 240.000 ton houtachtige afvalbiomassa door verbranding omgezet in
elektriciteit, warmte en nevenproducten (bodem- en vliegassen).

Verder is er een derde 100% dochtervennootschap, 2Valorise Materials, die instaat voor de
inkoop van de hernieuwbare rest- en afvalstromen.

In 2018 werd 2Valorise Services opgericht als vierde 100% dochtervennootschap. Deze
entiteit zal instaan voor de industriële maintenance en engineering activiteiten binnen de
groep.

2Valorise wordt genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool VALOR.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Filip Lesaffer, Uitvoerend Voorzitter
Tel: 32 496 57 90 15
www.2valorise.be
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