
GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN
In toepassing van artikel 34 § 2 van de wet van 16 juni 2006 met betrekking tot de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating tot verhandeling van 
beleggingsinstrumenten op een gereglementeerde markt, heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op 29 mei 2008 dit addendum aan het Prospectus 
goedgekeurd. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in, noch van de opportuniteit of de kwaliteit van de operatie, noch van de situatie van de personen die ze uitvoeren.

4Energy Invest NV, Atrium Park, Koloniënstraat 11, B-1000 Brussel

Aanbod tot inschrijving tussen EUR 22 miljoen en EUR 25 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR strips. 
Het Aanbod kan verhoogd worden met maximaal EUR 3,75 miljoen tot maximaal EUR 28,75 miljoen Nieuwe Aandelen 
met VVPR strips. Er is een Overtoewijzingsoptie voorzien ten belope van maximaal 15% van het Aanbod met het doel 

eventuele overinschrijvingen te dekken.

Aanvraag tot opneming op Euronext Brussels van alle Aandelen en VVPR strips van 4Energy Invest en van alle Aandelen 
die kunnen ontstaan ingevolge uitoefening van personeelswarranten.

De hierna vermelde kerndata zijn onder voorbehoud van eventuele vervroegde afsluiting van het Aanbod

Aanvulling 1 aan het Prospectus
Dankzij een uitzonderlijk vlot verloop van de bouw en testfase, ving de commerciële exploitatie van de warmtekrachtkoppelingscentrale van Amel II, die 
voorzien was voor het einde van 2008, zoals vermeld in het prospectus, aan op 26 mei 2008. Als gevolg van de snellere oplevering dan contractueel voorzien, 
zal de Emittent een bonus betalen aan de leverancier van deze centrale ten belope van EUR 256.000. 

Aanvulling 2 aan het Prospectus, Hoofdstuk 3.6.3 ‘Aandeelhouders na afsluiting van het Aanbod’.
Onderstaande tabel(1) toont het aandeelhouderschap na het Aanbod, vóór en na de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie en op volledig gedilueerde basis.

Aandeelhouders Voor het Aanbod % Na het Aanbod % Na het Aanbod en 
uitoefening Over-
toe-wijzingsoptie

% Na het Aanbod en uitoefe-
ning Overtoe-wijzingsop-

tie en warranten

%

Enerpro (2) 1.950.030 21,7% 2.104.120 16,7% 2.104.120 16,7% 2.374.120 17,6%
Nico Terry 1.950.030 21,7% 2.104.120 16,7% 2.104.120 16,7% 2.266.120 16,8%
Guido Schockaert 1.950.030 21,7% 2.104.120 16,7% 2.104.120 16,7% 2.266.120 16,8%
KBC Private Equity 3.150.000 35,0% 2.687.730 21,3% 2.147.815 17,0% 2.147.815 15,9%
Publiek 0 0,0% 3.599.435 28,6% 4.139.350 32,9% 4.139.350 30,7%
Andere Warranthouders 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 306.009 2,3%
Totaal 9.000.090 100% 12.599.525 100% 12.599.525 100% 13.499.534 100%
(1) Gebaseerd op het midden van de prijsvork (EUR 7,0) waarbij het maximumbedrag dat kan opgehaald worden in Nieuwe Aandelen EUR 25,2 miljoen bedraagt; (2) Enerpro SPRL, 

gecontroleerd door Yves Crits.

Correctie op het Prospectus
In 7.8.1 bedraagt de gedilueerde winst per aandeel voor 31 maart 2008 0,55 ipv 0,34. In 8.1.1 bedraagt de gedilueerde winst per aandeel voor 2006 6,04 ipv 
6,44.  Op de voorpagina alsook in 1.3 is de datum waarop het Prospectus werd goedgekeurd door het CBFA 29 mei ipv 20 mei 2008.

Het Prospectus en dit persbericht kunnen worden geraadpleegd op de volgende websites: www.4energyinvest.com,www.Bolero.be, www.kbcsecurities.be,  
www.kbc.be of www.petercam.be. Ze kunnen tevens op eenvoudig verzoek worden aangevraagd op het volgende telefoonnummer: 03/283 29 70  
(KBC Telecenter). De beleggers worden aangeraden om het Prospectus te raadplegen en in het bijzonder aandacht te besteden aan de sectie ‘Risicofactoren’.
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Aanbodperiode :
Van 30 mei tot en met 11 juni 2008 (16u), behoudens vervroegde afsluiting 
vanaf 6 juni 2008 (16u).

Prijsvork : Minimum EUR 6,25 en maximum EUR 7,75 per Aandeel.

Aanbod : Het Aanbod omvat een openbaar aanbod in België en een private 
plaatsing bij institutionele beleggers in België evenals elders in de Europese 
Economische Ruimte en Zwitserland.

Toewijzing : Naar verwachting zal niet minder dan 25% van de Aangeboden 
Aandelen die effectief worden toegewezen, worden toegewezen aan particu-
liere beleggers in België. Naar goeddunken van de Lead Manager en in over-
eenstemming met 4Energy Invest (i) kan het aandeel van de Aangeboden Aan-
delen dat wordt toegewezen aan particuliere beleggers worden verhoogd, 
en mogelijk in aanzienlijke mate, als de inschrijvingsaanvragen die hiervoor 
worden ontvangen betrekking hebben op meer dan 25% van die Aangeboden 
Aandelen, of, omgekeerd (ii) kan dat aandeel worden verlaagd, hoewel het 
niet minder dan 10% kan bedragen (tenzij de vraag van particuliere beleggers 
minder bedraagt dan 10%), als de relatieve vraag van institutionele investeer-
ders tegen of boven de Aanbodprijs, de vraag van particuliere beleggers in 
aanzienlijke mate overstijgt.

Aanbodprijs : De Aanbodprijs zal één enkele prijs in euro zijn die geldt voor 
alle beleggers, zowel de particuliere als de institutionele beleggers. De Aan-
bodprijs zal worden bepaald op basis van een “bookbuilding” procedure, 
waaraan enkel institutionele beleggers kunnen deelnemen. De Aanbodprijs 
zal worden gepubliceerd in de Belgische financiële pers naar verwachting 
op 13 juni 2008.

Resultaat van het Aanbod : De Aanbodprijs, de resultaten van het Aan-
bod alsook het percentage en de verdeelsleutel voor de particuliere beleg-
gers zullen worden bekendgemaakt rond 13 juni 2008, onder voorbehoud 
van een vervroegde afsluiting van het Aanbod.

Betaling : De Aanbodprijs dient betaald te worden 3 werkdagen na toewij-
zing van de aandelen, verwacht rond 17 juni 2008, onder voorbehoud van 
vervroegde afsluiting van het Aanbod.

Taksen en kosten : De Aandelen toegekend aan particuliere beleggers zijn 
vrijgesteld van beurs- en leveringstaks, voor zover het Nieuwe Aandelen zijn.

Notering : De notering van de Aandelen en VVPR strips wordt verwacht op of 
omstreeks 13 juni 2008, op een voorwaardelijke basis (“if-and-when-issued-and-
delivered”), tot de betaaldatum en de vaststelling van de kapitaalverhoging. 

Overtoewijzingsoptie : De optie die door KBC Private Equity, de Verkopen-
de Aandeelhouder, aan de Lead Manager wordt toegekend met betrekking 
tot de Overtoewijzingsaandelen, die van tijd tot tijd kan worden uitgeoefend 
op of vóór de 30e dag na de Noteringsdatum, met als enige doel de Lead 
Manager de mogelijkheid te bieden om eventuele overtoewijzingen te dek-
ken. Bij een eventuele uitoefening van deze optie zullen de resultaten hiervan 
worden bekendgemaakt binnen een week na het einde van de periode waarin 
de overtoewijzingen hebben plaatsgevonden.

Lock-up : De Emittent, de Oprichters en de Verkopende Aandeelhouder zijn 
lock-up afspraken overeengekomen, van (i) 1 jaar (voor de Emittent en de 
Oprichters) en (ii) 1 jaar na de Afsluitingsdatum voor de Verkopende Aan-
deelhouder, met echter bepaalde ‘zachte’ lock-up beperkingen voor de laat-
ste 6 maanden van deze periode van 1 jaar. Deze lock-up afspraken hebben 
betrekking op het verbod op (i) de uitgifte of overdracht van effecten in de 
Emittent, of (ii) de toekenning van opties of andere rechten om in te schrij-
ven op dergelijke effecten of dergelijke effecten anderszins te verwerven.


