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Publicatie Informatiedocument en toelating tot de notering van de 7.093.000
nieuwe aandelen vanaf 31 oktober 2014 op Euronext Brussel

Zoals reeds medegedeeld in het persbericht naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarcijfers 2014
van 4Energy Invest NV, stelde de vennootschap de voorbije weken een Informatiedocument op voor de
toelating tot het verhandelen van 7.093.000 nieuwe gewone aandelen op Euronext Brussel. 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. Hierdoor
kwam het aantal uitstaande aandelen op 7.593.794.

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.

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 onder de rubriek ‘investeerders – informatie
aandeelhouders – gelijkwaardig informatiedocument.’

Intussen werd Euronext Brussel op de hoogte gebracht van de beslissing van het FSMA en doet Euronext
Brussel het nodige voor de toelating tot de notering van de 7.093.000 nieuwe aandelen 4Energy Invest
vanaf 31/10/2014.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands op de website www.4energyinvest.com
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Over 4Energy Invest

4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie die ernaar streeft een
portfolio te creëren en te beheren van kleine tot middelgrote lokaal georganiseerde projecten die biomassa
hetzij direct, hetzij indirect, omzetten in energie.

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter Renogen) twee warmtekrachtkoppelingsprojecten in Amel
(Wallonië, België), die volledig operationeel zijn.

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter 4HamCogen) een 9,5 MW warmtekrachtkoppelingsinstallatie op
biomassa in commerciële exploitatie genomen in Ham (Vlaanderen, België).

4Energy Invest wordt genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool ENINV.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Filip Lesaffer, Uitvoerend Voorzitter
Tel: 32 496 57 90 15
www.4energyinvest.com
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