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Bijgaande informatie betreft de gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 

november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn 

toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 

 

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 

 

4Energy Invest (Euronext: ENINV) publiceert de informatie zoals vereist in artikel 15, § 1 van de Wet van 2 

mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven. 

Informatie per 10 juni 2014: 

• Totaal maatschappelijk kapitaal: € 20.948.484,00 (€ 20.948.484,00 per 5 juni 2014) 

• Aantal uitstaande, verhandelbare gewone aandelen: 500.794 (voor omgekeerde 

aandelensplitsing 12.520.090 per 5 juni 2014) 

• Aantal uitstaande, niet-verhandelbare gewone aandelen: 7.093.000 (voor omgekeerde 

aandelensplitsing 177.325.000 per 5 juni 2014) 

• Totaal aantal uitstaande (verhandelbare en niet-verhandelbare) gewone aandelen: 7.593.794 

(voor omgekeerde aandelensplitsing 189.845.090 per 5 juni 2014) 

• Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op 

1 nieuw gewoon aandeel): 1.280 (voor omgekeerde aandelensplitsing 31.998 per 5 juni 2014) 

 

 

Oorzaak van de wijziging 

De wijzigingen in aantal aandelen en warrants is het gevolg van de omgekeerde aandelensplitsing die werd 

goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2014. De 

effectieve uitvoering van deze omgekeerde aandelensplitsing vond plaats op 6 juni 2014. 

 

 

Overeenkomstig 4Energy Invest’s statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden 

bekendgemaakt, vastgesteld op 3%. 

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 en 4Energy 

Invest’s statuten, kunnen verstuurd worden naar dirk.slegers@4energyinvest.com. 
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Dit persbericht is beschikbaar gesteld in het Engels en Nederlands op onze website 
www.4energyinvest.com   

 

 

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 

 


