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Conform oon de ortik¿l en 94-96 von het Wetboek von Vennootschoppen hebben wij de ær U hiermede verslog

uif te brengen over deoctiviteiten endeevolufievon uw Vennootschop'gedurende het boe(oor, dot liep vonof I
jonuori 2Ol7 en ofgesloten werd op 3t december 2Qt7.

Meer specifiek zullen wij u berichten over devolgende punten :

- Àlgemene connentoor bij de door de Rood von Bestuur opgestelde joorrekening, woorin een getrouw

beeld wordt gegevenvon de gang von zoken en von de positie von de Vennootschop;

- Belongrijl<egebeurfenissen die zich hebb¿n voorgedcon no de ofsluiling von het boekjoor;

- Bijzondere omstondighedendiede onTwikkeling von de Vennooïschop oonmerkelijk kunnen beihvloeden;

- Werkzaamheden op gebied von onderioek en ontwikkeling;
- Bijzondereverrichtíngen(kapitoolverhogingen,uitgifte convèrte,erbdreobligotiesofworronts, inkoop

eigen oandelen, enz.):

- Ge4evensbe'treffende het bestoon von bijkonloren von de Vennootschop;

- Relevonte venrichtingen met betrekking tot de voorwoorden tot erkenning von de Vennootschop ols

erkende coöperotieve vennootschop;
- Belangrijkste risico's en onzekerheden en bijzondere ropportering over hef gebruik von finonciële

instrunenten.

1. Commentoor bij de Joornekening

1 .1 . Bedrijfskosïen

De Totole exploitotiekosfenbedragen 18.3ó5,64 euro en zijn sonrengesteld ols volgt

Diensten en diverse goederen : L7.497 ,64 euro (in hef bijzonder de vergoeding voor het finoncieel

en odministrotief beheer, de Commissoris en weftelijke publicoties);
Andere bedrijfskostên : 868,00 euro (voorol Securex Integrity).

1.2- Finonciële resultoten

fn 2OL7 werd een positief finoncieel resultaot geboekt von 169.700,08 euro, somengesteld ols volgt:

. Opbrengsten uit finonciële voste octivo: t6O.126,57 euro, bestoonde uit de interesten op leningen

v¿rstrekt oon Electrobel (112.418,73 euro) en EGPF (47.7078,84 euro).
o Andere finonciële opbrengsfen : 10.200,00 euro. Volgens de leningovereenkomsten tussen

ElecTrobel Coãreen en Eleclrobel / E6PF WWE (nu EGPF) is er een aonbrengpremie von 6.000,00

euro per project oon Elecfrobel Coàreen betoold, woorvon 10% ols opbrengst geboekt is in 2017.

. Finonciële kost¿n: beperkt bedrog ten belope van626,49 euro (bonkkosfen).
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1.3. B¿stemming von hct rcsultqot
Þe winst r¡on het boekjoor bedroogt 151.334,44 euro.

De overçdrogen winst r¡on het vorig boekjoar beloopt 8.389,21euro. Aldus wordt de te bestemnren winst
von heî boekjcor 2017 159.723,65 euro.

Aon de VennoTen wordl voorgesteld om volgende resuhootsbesfernming gædle!<euren

r DOTATTE AAN DE WETTETTJKE RESERVES
. UTT TE KEREN DIWDEND :

. OVER TE DRAGEN WINST:

7.566,72 e;ro
t4?.79O,O6 eueo

9.366,87 euro.

Voor wot in het bijzonder hel uit lel<eren dividend þtrcft, wordt con de Vennoten voorgesteld om oon de
verschillende,subcotegorieën von Aondelen B het volgende dividend per ønden) toe te kennen:
- voor de vennoten vcn de subcotegorie oondelen BZwevegem-lhrelbke:5,53 euro bruto per oondeel
- voor de vennoten von de subcotegorie oandelen B Fräsnes-les-Anvoing: 6,79 euro bruto per oondeel
- voor de vennoten von de subcotegorie oondelen B Sint-Gillis-Woos 7,5O euro bruto per oandeel
- voor de vennoten von de subcctegorie oondelen B Lochristi-Zele:5]5 euro bruto per oandeel
- voor de vennoten von de subcotegorie oondelen B Poperinge: 7,ñ euro bruto per øn&.el
- voor de vennoten van de subcotegorie oondelen B GenkZuid t 4,87 euro bruto per oandeel
- voor de vennoten von de subcotegorie oondelen B Belgicostroat (6ent) : 7 ,5O euro bruto per condeel
- voor de vennoten vqn de subcolegorie oondelen B Dorsen I (6ent) : 4,30 euro brufo per øndeel
- voor de vennoten von de subcotegorie oandelen B Weslerlo :.4,21euro bruto per oondeel
- voor de vennoten von de subcotegorie oondelen B Ginçlom :7,5O euro brufo per oondeel
- voor de vennoten von de subcotegorie oondelen B Wuustwezel : 7 ,5O euro bruto per oondeel
- voor de vennoten von de subcotegorie oondelen B Olen : 516 euro bruto per osndeel
- voor de vennolen von de subcotegorie aondelen B 5int-Piefers-l*.euw: 3,55 euro bruto per oondeel
- voor de vennoten von de subcotegorie oondelen B Rovenshout 3,58 euro bruto per oondeel
- voor de vennoten von de subcotegorie aondelen B Wielsbeke: 5,64 euro bruto per qondeel

- voor de vennoTen von de subcotegorie oondelen BZr,lza'ìe-GenT : 5,55 euro bruto per oondeel
- voor de vennoten von de subcotegorie condelen B Pothoel<eweg (Brugç): 4,56 euro bruto per oondeel

(Ter herinnering: het dividend voor olle subcotegorieën von Aondelen B is begrensdlot 6% per Aondeel B.)

Voormelde berekening is punctr.rcel voor iedere subcotegorie von Aondelen B geboseerd op de resultoten von
het windturbinepork, verbondenæn deze subcotegorie von Aondelen B.

Wij wijzen erop dol de federale reçrirg heeff beslisl orn de fiscole vrijslelling voor dividenden van

oondelen uitgekeerd door erkende coöperotieve vennooTschoppen le integreren in een olçmene vrijstelling.
Dividenden von coöperotieve oondelen woren tot en met 2Ot7 vrijge.sleld von roerende voorheffíng en dit
voot zove? ze het toloolbedrog von 190 euro niel overschreden. Doordoor hielden coöperotieven, en met
name ook Electrobel Coàreen, doorgoons gæn roerende voorheffing in. De belostingplichtige wos echter
verplichT om de dividenden oon te Eeven in zijn eigen øngifte in de personenbelosting, wannenr ze de
vrijslelling von in totool 190 euro overschreden. Het zogemomde Zorwrak)<oord breidt de fiscale
vrijstelling uit noor olle dividenden van oandelen (oandelenfondsen enanderevornenvanbeleggingen komen
niet in oonmerking). Aondelen von erkende coöperofieve vennootschoppen konen nog steeds in oonmerking.

De federale re-gering wil met deze nrrolreçl investeringen in de reële economie sfimuleren. Het
vrijgestelde bedrog wordt verhoogd mor ó40 euro voor dividenden ontvongen in 2018, op bosis von olle
door de beloslingplichtige oonçhouden in oonmerking komende ef feclen. Bijkomende nieuwigheid is dot de
vrijstelling wordt toegekend vio de belostingnongifte von de beloslingplichtige. Dit betekent dot de
coöperotieven, en dus ook Electrobel Coâræn, voortooà roerendevoorheffing moeïen innen oon de bron.
Coöperonten zullen dus - voor wot betreft deverwerkitrg von het resuhooî over het boekjoor 2Ot7 - slechls
het nettobedrog ontvongen in 2018, naor zullen &, desblreffende roerende voorheffing kunnen
lerugvorderen mils hef invullen r¡on de doorfoe voorbehouden codes in hun oongiffe in de personenbelosting
in 2Ot9. Voor wat &Ìrefl de dividenden die in 2018 word¿n ontvongen, zol de roerende voorheffing op
dividenden (tot een mximum van 640 euro) dus kunnen worden leruEgevorderd in de oongifte die in 2Qt9
zol worden ingediend. Een moximool bedrag van t92 euro (of 30 procenl von moxinaol 640 euro) zol
gerecupereer d kunnen worden.
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Belongríjke gebeurlenissen no de Joorofsluiting

lrh de ofsluiting von het boekjoor werden geen nieuwe relevan'le gebeurtenissen of ondere elemenlen -

buiten degene dìe punctueel in ãnderhovig bestuurlijk jaorropport zouden zijn geëxpliciteerd - vostgesleld,

die de geirouwheid von de voorgelegde joorrekening over 2OL7 oonmerkelijk zouden hebben beÏnvloed.

Er zijn geenbedri¡fskosten von Electrobel Coàreen, die rechtstreeks len loste zijn teleggen vdn een

U"poãtailnaturbinepork. Þe olgemene kosten von Electrobel Coàreen worden omgeslogen over ol de

op|rengsten in functie von de relotieve belongrijkheid von de investeringen in elk windturbinepork.

Het bolonstofool per einde ?Ol7 bedraogl 4.3L2.578,O9 euro bij ean eigen vermogen van 4.227 '933,09 euro.

2

3. Omstondigheden die de ontwikkeling von de Vennootschop oonzienlijk kunnen beihvloeden

De Vennootsch ophæft met bepaolde exploitotie- of werkmootschoppijen, inzonderheid El¿ctrobel - dit ook

len behoeve von de vennootschoppen Grer;nslc.¡, Wind4Flonders Projects 1, Wind4Flonders Proiecls 2,

Wind4Flonders Projects 3 en Wind4Flonders Projects 4 - en El¿ctrobel 6rep,n Projects Flonders (EGPF)

(no fusie door overnome van deze lootste met Electrobel 6ræn Projets Flonders Wind Werkt Echt (EGPF

WWE)), specifieke leningsovereenkomsten afgesloten, woorbij vanuit de Vennootschop de finonciering der

onderscheiden windturbinepork-reolisoties in de schoot von voornoemdø operotionele vennooîschoppen

mede is doorgevoerd enlof ondersteund.

ùe regelgevíng, die von toepossing is op de bedrijfsverrichtingen von de belrokken exploitotie- of

werkmootschoppijen, kon - minstens op onrechtstr eekse wi¡ze - ook de finonciële situotie en de resultoten

. van de Vennootschop impocteren. In dot koder is de evolutie op het vlck van de wetgeving met befrekking

tol de groenestroomcertificoten en de ondere mechonismen inzake de bevordering von

elektricileitsopwekking uit hernieuwbore energiebronnen olsmede.op het vlok von de reglemenlering met

betrekking tot de concrete voorwoordencontext. wooronder de projectreolisoties kunnen geëxploilezrd

worden (bv. op het vlok von netocnsluiting enlof injectiesituotie), een belongrijk oondochtspunt.

Ter zol<e is tevens bijzonder relevont de toepossing von de voor de voornoemde werkmoofschoppijen

vigerendecontrocfuele bepolingen inzoke de voststelling enlof oonpossingvan de eenheidsverkoopprijs voor

elãktrische energie, opgewektvio de windturbines op de sites der windturbinepor:ken, olsmede von de

eenheidsprijs per door de respeclieve werkmoolschoppijen verworven en in verkoop geslelde

groenestroomcertif icoten.

Daornoost zijn ook de puur klimotologische omstondigheden op zichreeds mede sturend voor de octiviteiten,

die door de betrokken operotionele vennootschoppen ontplooid worden. en uiteindelijk medebepolend voor

de productievolumes, die gegenerenrd worden vio de onderscheiden windturbineporken, wot quo

resultootsvorming don ook uiteindelijk gereflecteærd wordt binnen de Vennootschop.

De verschillende windturbineporken somen lielen ín?Ot7 lagere gemiddelde producîiecijfers noteren don

devorigejoren. Bijzonder in het voorjoar woren er windarme moonden, met ols neEa'lieve uitschieter de

moond jìnuori 2Qt7.ùeze logere productiewerd loter in het joor nie'l meer hersteld. De productiegegevens

p"r port zijn terug te vinden op de website von de vennootschop en worden ook op gestruclureerde bosis

opgenomen in de edities von de "Electrobel Coâre'en-Nieuwsbrief".

4. Werkzoomheden op het gebied von onderzoek en ontwikkeling

De Vennootschop oefent voorolsnog gean eigen acliviteiten uil op het gebied von onderzoek en ontwikkeling.
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5. Bijzondere vcrrichtirEcn

In ?Ot7 werd de'portfolio' r¡on de Vennoolschop wrslerkt vio de openstelling voor Eëínteeesseerde
kondidoot-coöperonlen von een inschrijvingsronde inzoke de openbore oanbieding lol inschrijving op de
uilgifle von nieuwe ¿{ondelen B rnn de Vennoolschop voor 5 nieuwe windturbineporken, dit voor een lofaol
von 21 windturbines nret een gezamenlijke productiecopociteit von 54,45 ÂÂW. fn totool werd door 426
oondeelhouders in totool 7.853 oondelen mel e,lk een noninole woorde von 125 euro ondersch¡even, ofwel
een volgestort kopitool r¡on 981.625.0O euro.

De betrokken'portfolio'-uitbreiding belreft devolçnde reeks von windturbineporken:

Windturbinepork Beveren (Âltuidarn), een reolisotie r¡on Wind4Flonders Projects 3 cvbo, e¿n
portnership tussen Eleclrobel, en - vio Wind4Flonders cvba - de finoncieringstereniginçnritGGA,
FIN6EM, EINILEK en fKA olsnrede de Brusselse Elektriciteitsinfercommumle (IBE) (9,ó MW, 3
windturbines): 43 oondeelhouders, voor een totcol von 102.0(X),(X) euro;

Windturbinepork Hoven 6enl Dorsen ÍT, e¿n realisotie r¡on Wind4Flonders Projects 3 cvbo, een
partnership tussen Electrobel, en - vio Wind4Flonders cvbo - de finoncieringsverenigingen |A6OA,
FIN6EM. EINILEK enTKA olsrnede de Brusselse Elektricileitsintercommunole (IBE) (7,05 MW,
3 windturbines): 35 oandeelhouders, voor een totcol von 80.250,00 euro;

a
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o Windturbinepork 6enf Storo Enso, een realisolie r¡on Wind4Flonders Projects 4 cvbo,enn
portnership tussen Electrobel, en - vio Wind4Flanders cvbo - de finoncieringsverenigingen |I6GA,
FINGEM, FINILEK en fKA olsrnede de Brusselse Eleklricileitsintercomnunole (IBE) (9,ó ,l W, 3
windturbines): 55 oandeelhouders, voor een totoal van t?7.25O,ñ euro:

Windturbinepork Lincent, een reolisotie r¡an Greensþ cvbo, een portnership tussen Electrobel, de
stod Sint-Truiden, de Brusselse Elektriciteitsintercommunole (IBE) en fnfrcbel (18 MW, 9
windturbines): 194 candeelhouders, voor een totool r¡on 439.625,00 euro;

WindTurbinepork fUleerhout, een realisolie von Wind4Flonders Projects 3 cvbo, een porfnership
tussen Electrqbel,en- vio Wind4Flonders cvbo- de finoncieringsvereniginçnIIGGA, FIN6EM,
FINILEK en TKA olsrn¿de de Brusselse ElektriciÌeitsintercommunole (IBE) (1O,2 MW. 3
windturbines): 99 oondeelhouders. voor een totool r¡on 232.50O,(X) euro.

Overeenkomslig ortikel 12 r¡on de stotulen werd nq de gevøne olEenerc vergadering van 2O!7 ook
ovetge'goon tot de terugbetoling von 78 øndelen øn de erfgetøncn von 5 in 2Ot6 overleden oondeelhouders
von subcotegorie B. Hef totool der lerugbetolingen bedroogt 8.125,00 euro.

Tngevolge deze kopitoolverrichtingen werd door de Rood von bestuur op 2 maori 2018 raostgesteld dot het
kopitool von de Vennootschop per 31 decernber 2Ot7 don 4.056.875,00 euro bedroogt, verleçnwoordigd
door respectievel¡jk 150 oondelen A en 32.305 oondelen B, felkens volledig volçstort en rrrlt een nominole
eenheidswoord e van t25 euro.

Met inbegrip von de 5 voornoemde.windturbircporken werden inmiddels 22 prken tn een
finoncieringscontext met Electrobel Coêreen gerøli*-erd. De eersle !7 von deze porken produceerden in
2Ot7 in totool 269.246 /tÂWh.

6. êegevensbcÌreffende hct bcstoon von bijkontorcn von de Vcnmotschop

De bestuurders verkloren op eer dot de Vennoolschap gæn bijkonforen heeft, noch inBelgië, noch in het
buitenlond.

a
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T. Relevonte verrichtingan mct betrekking lot de voolvoorden tot enkenning von de Vennootschop ols

erkende coôpcrotieve vennootschop

De "'Eleclrobel Co6reen-Nieuwsbrief", die verscheen in jonuori, mei en september 2017, bliift de

(kondidaot) coöperonten informeren over deontwikkeling von de Vennootschop en belicht steeds een oonlol

bijzondere themo's met bef rekking tot hernieuwbare energie en windetlergie in het bijzonder.

In'de betrokken nieuwsbrieven werden onder meer diverse milieu- en veiligheidsospecten met betrekking

tot de exploitoti¿ der windturbines uitgediept. Zo isin ?Ot7 specifieke oondocht besteed oon de bebokening

die de windturbines perfecl zichtboar moken voor het luchtverkeer en ooh enn noodoefening in

somenwerking tussen het Electrobel Renewobles deportement en de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg

om de noodprocedures te tesfen bij evocuotie von een windturbinem¿dewerl<er vonuit de gondel. Doornoost

werd het 
'afgelopen 

joor in de nieuwbrieven oondocht besleed aon de rol van windenergie in de

energielronsiiie (decorbonisering,decentrolisering, digitolisering en doling von hef verbruik), diedewereld

vanenergie in snel tempo hertek¿nt.

De "Electrobel Co6reen-Nieuwsbrief" en dewebsíÌe blijven de coöperonten informeren over de finonciële

return, dieeen investering videen coöperonten-oondeel in de Vennootschop met zichbrengT,Viodeze

kanolen werden de coöperonten ook geihformærd over de door de gewone algemene vergodering in juni

2OL7 Eenotnenbeslissingen oongconde het voor uitkering fer beschikking geslelde totool dividendbedrog en

de concrete di videnden,gereloÌeerd oon de resultoten von het boekjoor 2OL6 voor de in oonmerking komende

windlurbineporken, dil ãon ook in vergelijking met het gemiddelde s'lreefrenderønt, zoals vooropgesteld

bij de oprichting von de Vennootschop.

Ten oonzien von de kondidoot-coöperonten is onder meer vio de uitgifte en ferbeschikkingstelling von

folders en door middel van de orgonisofie von infosessies in de betrokken regio's voor belongstellende

kondidoot-coöperonten. dit noor oonleiding von de nieuwe inschrijvingsronde inzoke de openbore oonbieding

tot inschrijving op de uitgiffe von nieuwe Aondelen B in de loop von 2OL7, de nodige gerichÌe actie

ondernomen teneinde hen enn concreel en reolistisch beeld Ie geven von de rnogelijke f inonciële opbrengst,

di¿ het nemen von een coöperonfen-porlicipotie in d¿ Vennootschop mef zich zou kunnen brengen '

8. Belongrijke nisico's en onzekerheden en bijzonder.e ropporlering over het gebruik von finonciële

instrumenten

Electrobel Co\re,en is en blijft, zools elke andere onderneming, onderhevig oon eeh oontol risico's en

onzekerheden, inherenf oon het ondernemingsleven op zich.

De gongbore exploitotierisico's,eigenoon de sector der productie von inzonderheid windenergie en dus oon

de bouw, de exploitotie enhef behezr von windturbinepar\<en, zijn, zools bøschreven werd onder punt 3 von

onderhovige joorropporfering,ænwezig in de onderscheiden exploitotie- en werkmootschoppijen, woorvon

hoger sprãke, en worden door de Vennootschop, ols medefinoncier - rechtslre'elç of onrechtstreeks - von

de betrokken wi ndturbi neporken vio de af geslol en leni ngscontroc ! en ntee opgevo lgd.

De keuze von de gehonfe-erde finonciële instrumenfen, zijnde inzonderheid de door de Vennoofschap zelf

verstrekfe finoncieringen ten gunste vcn uiteindelijk - rechtstreeks of onr¿chtsfrenks - dehogergenoemde

operotionele vennoolschoppen, larderde en koderf binnen een weloverwogen finoncieel-economisch beleid

von de Vennootschop, woarbij de onolyse en d e correc'leofweging en strikfe beheersing von mogelijke risico's

in h¿t bijzonder met befrekking tof de voststelling en opvolging der specifieke renle-

vergoeding(sstructuur) één van de prioriteiten is.

Electrob¿l CoGrepn

25 april 2Ol8
De Rood von Besluur
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