
PERSBERICHT 

Brussel – 29 januari 2019 18.00 CET  

Gereglementeerde informatie        

4Energy Invest NV/SA 

De Snep 3324 – 3945 Ham – BELGIUM 

 info@4energyinvest.com - VAT BE 876.488.436 Page 1 

Transparantiekennisgeving van aandeelhouders 

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 

 

2Valorise (Euronext: VALOR) 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 18 januari 2019: 

• Totaal maatschappelijk kapitaal: € 19.429.725,20  

• Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 7.593.794 

• Totaal aantal aandelen free float voor 18 januari 2019: 444.794 

• Totaal aantal aandelen free float vanaf 18 januari 2019: 140.056 

 

Oorzaak van de wijziging 

De wijzigingen in aantal aandelen free float is het gevolg van de uitkomst van het verplicht overnamebod 

door Hendrik Van Eeckhout, Karel Van Eeckhout en Think2Act Energy & Materials NV op de aandelen 

uitgegeven door 2Valorise en de kennisgeving die daaromtrent ontvangen werd door 2Valorise. 

 

Datum van de 

kennisgeving 

Reden voor 

de 

kennisgeving 

Naam van 

Aandeelhouder 

Aantal 

bekend 

gemaakte 

aandelen 

vóór 23 

januari 2019 

% 

stemrechten 

vóór 23 

januari 2019 

Aantal 

bekend 

gemaakte 

aandelen op 

23 januari 

2019 

% 

stemrechten 

op 23 

januari 2019 

23 januari 

2019 

Overdracht 

van aandelen 

Think2Act 

Energy & 

Materials 

7.149.000 94,14% 7.453.738 98,16% 
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Tengevolge van deze transparantiekennisgeving, is de aandeelhoudersstructuur van 2Valorise de 

volgende: 

 

Partij 
Datum van de 

kennisgeving 

Aandelen 
Verkregen 

warranten 

Totaal effecten met 

stemrechten 

Aantal Aantal Aantal % 

1 
Think2Act Energy & 

Materials 
23 januari 2019 7.453.738 0 7.453.738 98,16 

2 Free Float  140.056  140.056 1,84 

 TOTAAL  7.593.794 0 7.593.794 100,00 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://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 

Tel: 32 496 57 90 15 

www.4energyinvest.com 

 

http://www.4nergyinvest.com/

