BERICHT
easyCOGEN, een dochteronderneming van ENERGIRIS, verhoogt haar kapitaal
tot 450.000€. Bruno Vanderschueren wordt hoofdaandeelhouder
In het kader van haar ontwikkeling heeft easyCOGEN, de werkmaatschappij onder de burgercoöperatie
ENERGIRIS, haar kapitaal opengesteld en verhoogd tot 450.000€.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ziet zich geconfronteerd met een belangrijke uitdaging op het vlak
van CO2-emissiereductie. Verschillende studies van experten1 tonen aan dat een substantiële
vermindering mogelijk is, mits een ambitieus investeringsprogramma.
De energietransitiemarkt groeit en bloeit, maar om het verschil te maken is er een voldoende
kapitalisatie van het projectontwikkelingsbedrijf nodig. Samen met een inbreng van expertise door
bekwame en visionaire aandeelhouders.
Bruno Vanderschueren, nieuwe aandeelhouder: “Ik heb besloten te investeren in easyCOGEN. Ik wil
graag deel uitmaken van een nieuw energiemodel, waar burgers actief bij betrokken worden via een
burgercoöperatie zoals ENERGIRIS. Onze energiemodellen gaan grondig veranderen. Dat begint bij
innoverende oplossingen voor het gebouwbeheer en bij de decentrale productie van groene
elektriciteit. Met warmtekrachtkoppelingsinstallaties onder andere. Ik vond bij het team en de
aandeelhouders van dit bedrijf echt kwalitatieve partners om deze visie te realiseren. Momenteel
werken we daarvoor een strategisch plan uit. Tegelijk zijn we ook bezig met concrete projecten om onze
activiteiten gevoelig uit te breiden.”
Deze kapitaalsverhoging gaat gepaard met een verandering in het bestuur bij ENERGIRIS. Gezien de
coöperatie voor 25% aandeelhouder blijft van easyCOGEN, is er afgesproken om de rollen duidelijk te
verdelen.
Ismaël Daoud, oprichter van ENERGIRIS: “Na de lancering van ENERGIRIS nam ik de rol van
afgevaardigd bestuurder op mij. Tot september vorig jaar. Nu wil ik me graag focussen op de
ontwikkeling en exploitatie van de door ENERGIRIS gecofinancierde projecten. Met de komst van Bruno
Vanderschueren in het managementcomité en dankzij de sterke link die er bestaat met de coöperatie
ENERGIRIS, ben ik vol vertrouwen in de toekomst en in de impact die we kunnen hebben op de
energietransitie in Brussel. En waarom niet daarbuiten zelfs...”
Thibaut Georgin, voorzitter van ENERGIRIS: “De steun van een partner als Bruno Vanderschueren is
een kans die de coöperatie heeft kunnen grijpen om de activiteiten van haar dochteronderneming te
ondersteunen en verder te ontwikkelen. ENERGIRIS kan zich beter concentreren op de werving, het
management en het begeleiden van haar coöperanten, met het oog op de financiering van de vele
projecten die essentieel zijn voor de energietransitie. De ambitie is om elk jaar een kapitaalgroei te
realiseren, er over wakend dat de risico’s beheersbaar blijven. Dit kan door een gediversifieerde
investeringsstrategie toe te passen, met partners die bewust voor ons kiezen voor hun projecten.”

Meer inlichting bij:
Bruno Vanderschueren: 0474 57 92 56
Thibaut Georgin: 0478 47 45 16
Ismaël Daoud: 0493 18 65 30
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« Naar 100% hernieuwbare energie in België tegen 2050 », rapport van 12/12/2012, Federaal Planbureau +
VITO + ICEDD

CONTEXT
ENERGIRIS
ENERGIRIS, opgericht in april 2014, is de eerste burgercoöperatie in Brussel die investeert in de
energietransitie. Tot op heden brachten de 430 coöperanten voor meer dan een miljoen euro aan
kapitaal samen. De coöperatie heeft 27 energietransitieprojecten medegefinancierd met gemeenten,
verenigingen van mede-eigenaren, kmo's en scholen voor een totale waarde van € 3,7 miljoen.
De coöperatie stelt een participatief model voor waarin elke burger een coöper-actor van de
energietransitie kan worden. Burgers kunnen een deel van hun spaargeld nuttig gebruiken om
projecten te financieren die de CO2-uitstoot verminderen door middel van hernieuwbare energie,
energie-efficiëntie of een intelligente energieregeling.
Burgerfinanciering biedt een democratische2 herverdeling van het rendement van de gefinancierde
projecten aan de coöperanten zelf. Maar ook de burger-eigenaars, huurders of inwoners van
gemeenten profiteren mee van de besparingen op de energiefactuur, dankzij meer performante of
groene stroom producerende installaties.
De coöperanten dragen op die manier bij aan het verbeteren van de leefkwaliteit van alle inwoners
van Brussel, uit alle buurten en sociale klassen. En genieten van een "redelijk" rendement op hun
investering.

Bruno Vanderschueren / Bewatt
Hij is economist van opleiding (KUL) en richtte in 2003 Lampiris op. Daar stond hij mee aan het roer,
tot de overname door Total in 2016. Bruno Vanderschueren is momenteel aandeelhouder van Bewatt,
een holding die investeert in diverse bedrijven en organisaties.
Bruno is gepassioneerd door de energiesector en door de transitie van het marktmodel dat volgens
hem onontbeerlijk is. Hij heeft pakken ervaring in de energiemarkt en een uitgebreid netwerk van
contacten, dat hij graag ter beschikking stelt van onze coöperatie.

easyCOGEN
easyCOGEN werd opgericht in 2015 in nauwe samenwerking met ENERGIRIS. Zij brachten ook kapitaal
in. easyCOGEN ontwerpt, financiert en voert innoverende projecten uit op het vlak van energieefficiëntie en hernieuwbare energie in publieke en private gebouwen. Onder andere werden de
Basiliek van Koekelberg en meerdere mede-eigendommen in Anderlecht, Evere, Ukkel of Sint-JansMolenbeek op die manier uitgerust met warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Tal van deze gebouwen
kregen zelfs een globale stookplaatsrenovatie.
De voorgestelde technische oplossingen maken een reductie van de CO2-voetafdruk mogelijk van het
gebouw. Tegelijk spelen ze, dankzij de voorgestelde financieringsoplossingen, in op de budgettaire
draagkracht van de begunstigden.
De financieringsoplossingen combineren derdepartijfinancieringsformules met preferentiële leningen
en nemen de weerkerende kostenposten voor hun rekening.
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Een dividend van 3% werd door ENERGIRIS uitgekeerd in 2015 en 2016. Rendementen uit het verleden houden
geen garantie in voor toekomstige rendementen.
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