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Gewone algemene vergadering van aandeelhouders 
 

2Valorise NV, de Belgische onderneming die zich focust op de valorisatie en herbestemming van 
specifieke hernieuwbare rest- en afvalstromen in elektriciteit, warmte en grondstoffen voor de bouw- en 
constructie-industrie, hield haar algemene aandeelhoudersvergadering op 24 mei 2018 op haar 
maatschappelijke zetel te Ham. 

 

De aanwezige aandeelhouders keurden alle besluiten die waren opgenomen in de agenda van de 
algemene vergadering unaniem goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht is beschikbaar gesteld in het Nederlands op onze website www.2valorise.be   
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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 

Mail: filip.lesaffer@2valorise.be 

Tel: 32 496 57 90 15 

www.2valorise.be 


