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PERSBERICHT 

 

Thenergo, ABO en PMV komen tot een akkoord 

 

 

31 januari 2014 – 17.00 uur – Gereguleerde Informatie 

 

 

Thenergo (Euronext Brussel: THEB) is een ontwikkelaar, operator en dienstverlener in het kader 

van energieprojecten. Thenergo besliste als gevolg van moeilijke marktomstandigheden in de 

groenestroomsector om haar niet rendabele activiteiten af te stoten. Dit resulteerde in een sterk 

afgeslankte groep met één energiecentrale Biocogen. In het besef dat de continuïteit van de 

vennootschap en de opgebouwde know how enkel kon verzekerd worden met nieuwe strategische 

partner(s) werden onderhandelingen gevoerd met diverse partijen. 

 

ABO Holding beheert een groep bedrijven in België, Frankrijk en Nederland gespecialiseerd in 

onderzoek, studie en advies betreffende de bodem, energie, afval, milieu/water en geotechniek. De 

groep werd sinds 1995 uitgebouwd vanuit het studie- en adviesbureau ABO te Gent, van waaruit de 

filialen, verspreid over de voormelde drie landen, 335 medewerkers tellen en een omzet werd 

gerealiseerd van € 31 miljoen (2012). 

 

Thenergo NV, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en de aandeelhouders van ABO Holding 

NV sloten een overeenkomst, onder voorwaarde onder meer van goedkeuring door de algemene 

vergadering van aandeelhouders van Thenergo, met de volgende punten als voornaamste 

onderdelen: 

- Inbreng door PMV van € 1.237.500 van het openstaand saldo van haar lening van in totaal € 

1.495.727 in het kapitaal van Thenergo. 

- Inbreng door de aandeelhouders van ABO Holding NV van 100% van de aandelen in het 

kapitaal van Thenergo aan een waarde van € 24.898.000. 

- Beide voormelde inbrengen worden vergoed met nieuwe Thenergo-aandelen met een 

uitgifteprijs van € 0,01 per nieuw aandeel. 

 

Een algemene vergadering zal worden bijeengeroepen die over beide inbrengen zal beslissen. De 

oproep tot deze vergadering zal eerstdaags worden gepubliceerd. 
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Voormelde transactie in cijfers: 

Aandeelhouderschap Thenergo voor transactie 
aantal 

aandelen percentage 

PMV 8.341.161 29,131% 

Andere aandeelhouders 20.292.470 70,869% 

Totaal 28.633.631 100,00% 

 

Aandeelhouderschap Thenergo na transactie 
aantal 

aandelen percentage 

PMV 132.091.161 4,999% 

ABO Holding-aandeelhouders 2.489.800.000 94,23% 

Andere aandeelhouders 20.292.470 0,77% 

Totaal 2.642.183.631 100,00% 

 

 

Voor meer informatie: 

Thenergo NV 
Chris Beliën 
CEO 
T.: +32 3 292 96 96 
Chris.Belien@thenergo.eu 
Antwerpsesteenweg 124 bus 34 
B-2630 Aartselaar 
Belgium 
 
ABO Holding NV 
Johan Reybroeck 
CFO 
T: +32 9 242 88 80 
Investors@ABO-Group.eu  
Maaltecenter, Blok G 
Derbystraat 255 
B-9051 Gent (SDW) 
Belgium 
 
Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.thenergo.eu 
 
Wil u op de hoogte gehouden worden van persberichten en financiële informatie dan kan u zich 
inschrijven op: www.thenergo.eu/en/press/alerts 
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