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4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12
maanden afgesloten op 31 december 2016
4Energy Invest, de Belgische onderneming die inzet op het maximaal valoriseren van houtige
biomassa afvalstromen in hernieuwbare energie, maakt vandaag haar resultaten bekend voor de
periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2016.
Financiële kerncijfers uit de geconsolideerde winst-en verliesrekening (in ‘000 euro)

Over het boekjaar
eindigend op
31-12-16

Over het boekjaar
eindigend op
31-12-15

25.396

16.992

86

19

Inkomsten

25.482

17.011

Kosten van de omzet

-9.614

-10.720

Personeelskosten

-2.754

-2.724

Overige bedrijfskosten

-2.011

-1.643

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen

11.104

1.925

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

-3.452

-1.292

8.500

0

16.152

633

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in '000 €
Omzet
Overige bedrijfsinkomsten

Terugname bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
Bedrijfsresultaat
Financiële inkomsten

53

85

Financiële kosten

-94

-131

Financieel Resultaat

-41

-46

16.110

586

1.597

-3

17.708

583

Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat van de periode

De omzet van 25,40 miljoen EUR tijdens het jaar 2016 ligt 49,5% hoger dan in het jaar 2015. Deze
omzetstijging is het gevolg van de betere productiecijfers op geconsolideerde basis (verkochte
volume elektriciteit +9,5%) en de daaraan gekoppelde groenestroomcertificaten (Renogen + 8,71
miljoen EUR waarvan 2,4 miljoen EUR betrekking hebben op 2015 en 4HamCogen +0,18 miljoen
EUR). Anderzijds was er de negatieve invloed van de sterke daling van de elektriciteitsprijzen met
bijna 17% in vergelijking met het jaar 2015.
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De kosten van de omzet tijdens het jaar 2016 werden teruggeschroefd en bedroegen 9,61 miljoen
EUR (tegen 10,72 miljoen EUR in 2015). Deze kosten omvatten voornamelijk de aankoop van
biomassa, de voorbehandelingskosten van de biomassa, de onderhoudskosten, de kosten van het
injecteren van elektriciteit op het elektriciteitsnet (feed-in tarieven) en de kosten voor het afvoeren
en verwerken van assen.
De personeelskosten bleven stabiel (2,75 miljoen EUR in 2016 tegen 2,72 miljoen EUR in 2015).
De overige bedrijfskosten stegen in vergelijking met vorig jaar. Dit is vooral toe te schrijven aan de
herrekening van de geprovisioneerde kost voor de op aandelen gebaseerde vergoeding die een
positieve impact had op de overige bedrijfskosten op het einde van het vorig boekjaar en een
stijging van de managementvergoedingen.
Het resulterende bedrijfsresultaat voor 2016, exclusief afschrijvingen, waardeverminderingen en
voorzieningen bedroeg 11,1 miljoen EUR (43,6% van de inkomsten) vergeleken met 1,93 miljoen
EUR (11,3% van de inkomsten) in 2015. Dit resultaat wordt op niet-recurrente wijze beïnvloed door
de verkregen extra groenestroomcertificaten dewelke betrekking hebben op 2015 (zijnde 2,40
miljoen EUR).
De bijkomende groenestroomcertificaten, dewelke een positieve jaarlijkse impact zullen hebben op
de toekomstige omzet van de vennootschap Renogen voor de resterende looptijd van de
toekenning van groenestroomcertificaten, gaven aanleiding tot een herberekening van de
realiseerbare waarde van de materiële vaste activa bij Renogen en tot een gedeeltelijke
terugname van eerdere geboekte bijzondere waarderverminderingen op deze activa ten bedrage
van 8,5 Mio EUR.
Er werden afschrijvingen geboekt op de materiële vaste activa van Amel I, Amel II en Amel III en
Ham voor een totaal bedrag van 3,28 miljoen EUR tegenover 1,43 miljoen EUR in dezelfde
periode van vorig jaar. De stijging is voornamelijk het gevolg van een hogere afschrijvingsbasis als
gevolg van de terugname van de geboekte waardevermindering in de eerste helft van het
boekjaar. Verder bevatten de afschrijvingen van het huidig boekjaar ook versnelde afschrijvingen
bij Renogen voor een bedrag van 0,48 miljoen EUR die betrekking hebben op bepaalde
onderdelen van de installaties als gevolg van een verminderde verwachte resterende
gebruiksduur.
Met betrekking tot de installatie van Amel III (pelletinstallatie) is de situatie ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar. Het management bekijkt verder op welke manier de installatie
voor andere doeleinden binnen de groep kan ingezet worden.
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Er werden een bijkomende provisie van 0,11 miljoen EUR aangelegd voor operationele zaken in
Renogen.
Dit alles resulteert in een bedrijfsresultaat van 16,15 miljoen EUR.
Het financiële resultaat (-41 K EUR) is opgebouwd uit de rentekosten van de uitstaande
leasecontracten bij 4HamCogen, Renogen, Amelbio en 4Energy Invest en de betaalde intresten uit
het enig overgebleven IRS contract afgesloten door Renogen (- 54 K EUR) dewelke deels
gecompenseerd worden door financiële opbrengsten (53 K EUR) die voornamelijk bestaan uit een
daling van de negatieve marktwaarde van dit IRS contract omwille van de aflossingen op dit
contract.
Door de bijkomende groenestroomcertificaten bij Renogen heeft de Raad van Bestuur beslist om
een actieve belastingslatentie m.b.t. de fiscaal overdraagbare investeringsaftrek van Renogen te
erkennen aangezien de Raad van Bestuur het waarschijnlijk acht dat Renogen, op basis van de
huidige situatie, voldoende belastbare winsten zal genereren in de toekomst om haar fiscale activa
te kunnen realiseren, zodat er voldaan is aan de IFRS erkenningscriteria mbt actieve
belastingslatenties op balansdatum. Per 31 december 2016 werd er daarom een actieve
belastingslatentie geboekt van 1,6 miljoen EUR. Met betrekking tot de beschikbare fiscale activa
van 4Energy Invest en 4HamCogen werd er geen actieve belastingslatentie geboekt aangezien de
Raad van Bestuur hier van mening is dat er nog niet voldaan is aan de IFRS erkenningscriteria.
De nettowinst voor deze periode bedraagt 17,71 miljoen EUR.
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Financiële kerncijfers uit de geconsolideerde balans (in ‘000 euro)

Geconsolideerde balans
(in '000 €)

31-12-16

31-12-15

Vaste activa

18.579

9.414

waarvan materiële vaste activa

16.976

9.279

1.600

0

Vlottende activa

15.127

6.737

waarvan voorraden

2.841

2.063

waarvan handelsvorderingen

4.198

2.868

waarvan geldmiddelen en k asequivalenten

7.551

1.648

33.707

16.151

31-12-16

31-12-15

28.999

11.291

Langlopende verplichtingen

717

1.128

waarvan bank en leaseschulden

79

280

3.991

3.731

180

266

33.707

16.151

waarvan uitgestelde belastingvorderingen

Totaal activa
Eigen vermogen

Kortlopende verplichtingen
waarvan bank en leaseschulden
Totaal passiva

De stijging van vaste activa in 2016 is het gevolg van (i) de gedeeltelijke terugname van eerdere
geboekte bijzondere waarderverminderingen op deze activa ten bedrage van 8,5 Mio EUR, (ii) de
boeking van een actieve belastingslatentie van 1,60 miljoen K EUR en (iii) investeringen voor 2,52
miljoen EUR. Voorts werden er in deze periode activa verkocht dewelke nog een boekwaarde
hadden van 35 K EUR en bedroegen de afschrijvingen 3,28 miljoen EUR.
De overige vorderingen op lange termijn daalden als gevolg van de terugbetaling van het
gekantonneerde bedrag (bewaargeving bij de Deposito- en Consignatiekas, toereikend om tot
waarborg te strekken) naar aanleiding van het gunstige arrest voor Renogen inzake het geschil
met de onderneming Beckers (cf. jaarverslag 2015 onder 1.2.8.17 overige vorderingen op lange
termijn).
De stijging van de voorraden is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de voorraad
groenestroomcertificaten bij 4HamCogen (+ 0,66 miljoen EUR) die al wel verworven zijn maar nog
niet effectief geleverd en verkocht en waarvoor er geen verplicht afnamecontract bestaat.
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De toename van de netto geldmiddelen en kasequivalenten met 5,9 miljoen EUR weerspiegelt
voornamelijk het resultaat van de volgende belangrijke kas(stroom)bewegingen in 2016:
•
•
•
•

Positieve bijdrage uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal en voorzieningen van
11,07 miljoen EUR;
Stijging van werkkapitaal met 2,99 miljoen EUR (voornamelijk door toename voorraden en
handelsvorderingen);
Netto kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten in materiële vaste activa voor 1,79
miljoen EUR;
Terugbetaling van leningen en intresten 0,38 miljoen EUR.

De kaspositie per einde 2016 bedroeg 7,55 miljoen EUR
Per einde 2016 had de groep uitstaande engagementen met betrekking tot de aanschaf van vaste
activa en meer bepaald met betrekking tot het filterproject en de vernieuwing van kritische
onderdelen van de bestaande installaties voor een totaal bedrag van 6,85 miljoen EUR .
Momenteel lopen er twee belangrijke projecten met betrekking tot de bestaande installaties te
Amel. Grootteorde gaat het om een verwachte investering van ongeveer 7 miljoen EUR om beide
roosterovens uit te rusten met een nieuw systeem van rookgaswassing. Tezelfdertijd worden de
kritische onderdelen van bestaande installaties vernieuwd voor een totaal ingeschat bedrag 7
miljoen EUR. Ten einde de geplande werken te realiseren dienen de installaties tijdelijk te worden
stilgelegd. Deze periode van stilstand, die normalerwijze zal plaatsvinden in het 2de en/of 3de
kwartaal van 2017, wordt geraamd op een 2-tal maanden per installatie.

Operationele Highlights

Bijkomende steunmaatregelen voor Renogen
Renogen heeft in het kader van de wet van 30 november 2006, Art 15octies § 2, van de Waalse
overheid ter promotie van elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare bronnen, op basis van
de goedkeuring door de CwaPE op 24 februari 2016, een KECO bekomen van 3,239. Deze KECO
heeft een multiplicatie effect op het huidige algoritme van groenestroomcertificaten (dat verder
volledig ongewijzigd blijft). Deze bijkomende steun ging in met terugwerkende kracht vanaf het
derde kwartaal 2015. Dit genereerde een eenmalige bijkomende opbrengst van 2,4 miljoen EUR in
2016.
De bijkomende steun heeft een positieve jaarlijkse impact op de omzet van de vennootschap
Renogen en dit voor de resterende looptijd van de groenestroomcertificaten (einde 2021 voor Amel
I en einde 2022 voor Amel II).
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Naast de verbeterde productiecijfers in 2016, verklaart de bijkomende steun de stijging in omzet
met betrekking tot de groenestroomcertificaten bij Renogen van 8,7 miljoen EUR in vergelijking
met vorig jaar (inclusief de eenmalige bijkomende opbrengst van 2,4 miljoen EUR terugslaande op
de laatste 2 kwartalen van 2015). Deze bijkomende omzet zal onder andere ook toelaten om het
nieuwe systeem voor rookgaswassing te financieren.
Doordat de situatie op de markt van houtpellets niet verbeterd is, bleef de Amel III installatie buiten
gebruik in 2016.
De commerciële overeenkomst afgesloten tussen 4HamCogen NV en Ecopower CVBA voor de
levering van energie werd per einde 2016 met 1 jaar verlengd.
De overeenkomst tussen 4HamCogen en Axpo afgesloten einde 2013 voor wat betreft de levering
van elektriciteit door 4HamCogen werd verlengd met 2 jaar tot einde 2018. Tezelfdertijd werd er
ook een contract afgesloten tussen Renogen en Axpo voor wat betreft de levering van elektriciteit
en groenestroomcertificaten door Renogen voor een duurtijd van 2 jaar tot einde 2018. Bij
gelijkblijvende elektriciteitsprijzen betekent dit op het niveau van Renogen een substantiële daling
van de opbrengsten van de groene stroom (groenestroomcertificaten + Belpex) aangezien de
huidige marktwaarde van de groenestroomcertificaten momenteel substantieel lager ligt dan 10
jaar geleden bij het afsluiten van het EDF contract. Dit contract met EDF verliep per 31 december
2016.

Milieuproblematiek Renogen
Milieustakingsvordering op niveau Renogen (cf. 2.5. jaarverslag 2015 ‘Belangrijke gebeurtenissen
die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden’).
Zoals reeds aangegeven in het jaarverslag van 2015, houdt Renogen de procedure aan die ze
heeft ingevoerd in samenspraak met DPC (Departement de la police et des contrôles) naar
aanleiding van het verkrijgen van de vergunning van 7 september 2015 en dat indirect weerhouden
is in het vonnis van de rechtbank van Eupen, met name het manueel uitsorteren van plastiek in de
biomassa.
Aangezien er in het vonnis van de rechtbank van Eupen, bekendgemaakt op 22 januari 2016,
zaken zijn opgenomen die vatbaar zijn voor interpretatie, heeft Renogen in samenspraak met haar
raadslieden beslist om in beroep te gaan voor de rechtbank van Luik. De uitspraak van dit beroep
heeft het vonnis van Eupen bevestigd. Ondanks het feit dat Renogen de procedures voor het
uitsorteren van eventuele plastiekresten in de biomassa continu heeft gevolgd, heeft de gemeente
Amel een dwangsom van 90.000€ gevorderd. Renogen heeft na overleg met haar raadslieden
beslist om protest aan te tekenen. In parallel heeft Renogen beslist om in cassatie te gaan tegen
het vonnis van Luik.
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Vernieuwde exploitatievergunning op niveau van Renogen (cf. 2.5. jaarverslag 2015 ‘Belangrijke
gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden’).
Zoals reeds aangegeven in het jaarverslag van 2015 voert Renogen haar actieplan voor een nieuw
systeem van rookgaswassing verder uit. Zo heeft Renogen een nieuwe vergunning voor de bouw
van deze installatie (ter vervanging van haar huidig filtersysteem) ingediend op 11 maart 2016.
Ondertussen ontving Renogen de vergunning voor de bouw van dit nieuw
rookgaswassingsysteem.
Alhoewel de vennootschap een positieve afloop verwacht, kan er geen zekerheid gegeven worden
omtrent het resultaat van de lopende procedures i.v.m. de milieuproblematiek bij Renogen (zoals
hierboven beschreven). Een negatieve uitspraak zou potentieel een materieel effect kunnen
hebben op de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten en kasstromen van Renogen. Omwille van de
complexiteit van deze aangelegenheid en het ontbreken van een duidelijke basis voor het
voorspellen van de uitkomsten, kunnen wij geen zinvolle orde van grootte van mogelijke verliezen
of uitstromen van kasmiddelen opgeven die eventueel zouden kunnen volgen uit een ongunstige
uitkomst.
Financiële Highlights
Op 28 maart 2017 werd er een kredietovereenkomst getekend tussen Renogen SA en BNP
Paribas Fortis ten belope van 10 miljoen EUR voor de financiering van het nieuwe
rookgaswassingssysteem en de vernieuwing van kritische onderdelen van de bestaande
installaties.

Vooruitzichten voor het jaar 2017
4Energy Invest verwacht dat zijn resultaten in 2017 zullen worden beïnvloed door de volgende
factoren:
• Verdere optimalisering van de operaties in Ham en Amel;
De operationele versterking van het team heeft in 2016 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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• Evolutie van de elektriciteitsprijzen;
De elektriciteitsprijzen die momenteel gangbaar zijn voor de geproduceerde elektriciteit van
warmtekrachtinstallaties op de professionele groothandelsmarkt, zijn historisch zeer laag.
Wijzigingen van de elektriciteitsprijzen hebben een onmiddellijke impact (positief of negatief) op de
financiële cijfers van de groep. Mede door de beslissing in het laatste kwartaal van 2015 van de
Belgische regering om de nucleaire centrales langer open te houden daalden de prijzen voor de
elektriciteit op de groothandelsmarkt (Belpex) in 2016 gemiddeld met iets meer dan 7€ per MWe
ten opzichte van de prijzen in 2015. Zowel op het niveau van Renogen als 4HamCogen wordt de
elektriciteit verkocht aan deze Belpex-prijs. Deze lagere prijs had een negatief effect op de omzet
van 0,8 miljoen EUR.
• Wetgevend kader
Het wetgevend kader voor de groenestroomcertificaten en de wetgeving omtrent de milieunormen
zijn beslissend voor de leefbaarheid van groene energie projecten. Wijzigingen in dit wetgevend
kader hebben een cruciale impact (positief of negatief) op de financiële cijfers van de groep (cf
infra belangrijkste gebeurtenissen na jaareinde)
• Verdere optimalisering van het aankoopproces van de biomassa

Belangrijke gebeurtenissen na jaareinde
Buiten de afsluiting van de kredietovereenkomst zoals reeds vermeld onder financiële highlights,
hebben er zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na het afsluiten van het boekjaar
2016.

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 4Energy Invest voor de jaren
afgesloten op 31 december 2016 en 31 december 2015

Over het boekjaar
eindigend op
31-12-16

Over het boekjaar
eindigend op
31-12-15

25.396

16.992

86

19

Inkomsten

25.482

17.011

Kosten van de omzet

-9.614

-10.720

Personeelskosten

-2.754

-2.724

Overige bedrijfskosten

-2.011

-1.643

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen

11.104

1.925

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

-3.452

-1.292

8.500

0

16.152

633

53

85

Financiële kosten

-94

-131

Financieel Resultaat

-41

-46

16.110

586

1.597

-3

17.708

583

Aandeelhouders van 4Energy Invest

17.708

583

Gewogen gemiddelde aantal aandelen

7.593.794

7.593.794

2,33

0,08

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in '000 €
Omzet
Overige bedrijfsinkomsten

Terugname bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
Bedrijfsresultaat
Financiële inkomsten

Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat van de periode
Toerekenbaar aan:

Resultaat/aandeel in €
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II.

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
(in ‘000 €)
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III.

Geconsolideerde balans van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31
december 2016 en 31 december 2015
Activa

31-12-16

31-12-15

18.579

9.414

1.880

500

12.641

8.198

80

17

310

525

Activa in opbouw

2.065

39

Uitgestelde belastingvorderingen

1.600

0

3

135

15.127

6.737

Voorraden

2.841

2.063

Handelsvorderingen

4.198

2.868

Overige vorderingen

538

158

7.551

1.648

33.707

16.151

31-12-16

31-12-15

Eigen vermogen

28.999

11.291

Totaal eigen vermogen

28.999

11.291

717

1.128

79

280

240

556

50

50

347

242

3.991

3.731

180

266

Handelsschulden

3.189

2.925

Overige schulden

622

539

33.707

16.151

Vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en vergelijkbare rechten

Overige vorderingen op lange termijn
Vlottende activa

Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal
Passiva

Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen
Overige schulden
Ontvangen vooruitbetalingen
Voorzieningen
Kortlopende verplichtingen
Rentedragende leningen

Totaal
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IV.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Over het boekjaar
eindigend op
31-12-2016

Over het boekjaar
eindigend op
31-12-2015

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Resultaat van de periode

17.708

583

Aanpassingen voor niet k as en niet operationele k osten en opbrengsten:
Uitgestelde belastingen
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

-1.600
3.452
-8.500
-53
94
-37

0
1.292
0
-84
130

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal en
voorzieningen

11.065

1.922

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

132
-840
-1.330
-381
-315
-390
135

6
-705
971
-89
-225
169
-425

8.076

1.625

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

-1.864
72

-472

Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten

-1.792

-472

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Terugbetalingen van leningen en leaseverplichtingen
Ontvangen intresten
Betaalde intresten

-288
0
-94

-183
1
-131

Netto kasstromen uit financiële activiteiten

-382

-313

Netto toename in geldmiddelen en kasequivalenten

5.903

840

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

1.648
7.551
5.903

808
1.648
840

Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
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V.

Geconsolideerd overzicht van de wijzigingen in het eigen vermogen (in ‘000 €)
Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-2016

Over het
boekjaar
eindigend op
31-12-2015

Maatschappelijk Kapitaal/Uitgiftepremies
Aan het begin van de periode
Aan het einde van de periode

39.053
39.053

39.053
39.053

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

17.733
17.733

17.733
17.733

Overgedragen resultaat
Aan het begin van de periode
Resultaat van de periode
Aan het einde van de periode

-45.494
17.708
-27.786

-46.077
583
-45.494

28.999

11.291

0

0

28.999

11.291

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders
Minderheidsbelangen
Aan het begin en het einde van de periode
Totaal eigen vermogen

Dit persbericht is beschikbaar 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 afval hetzij direct, hetzij indirect, valoriseren in energie.

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

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter 4HamCogen) een 9,5 MW warmtekrachtkoppelingsinstallatie
op biomassa in Ham (Vlaanderen, België), die volledig operationeel is.

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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