Langzaam maar zeker bouwt Reibel haar structuur uit voor een prachtige
toekomst
•
•
•
•
•

In 2007 steeg het zakencijfer van de groep met 59,5% en bereikte 5,9 miljoen EUR;
BELPOWER, de energietak van de groep, bracht meer dan de helft van de totale
inkomsten op;
Het nettoresultaat wijst een negatief saldo aan door een verlies van 0,5 miljoen EUR, te
wijten aan de toegenomen onkosten om de groei van BELPOWER te stimuleren;
Het project voor de bouw en uitbating van een fotovoltaïsch station te Monteruga,
hoeksteen van deze groei, wordt momenteel geconcretiseerd;
De vooruitzichten voor 2008 zijn gunstig, dankzij de voorziene investeringen.

Brussel, 6 Juni 2008. In 2007 steeg het zakencijfer van Reibel met 59,5% en bereikte 5,9 miljoen EUR.
BELPOWER, de energietak van de groep, bracht meer dan de helft van de inkomsten op, hetzij 3,2
miljoen EUR. De opbrengsten van de logistieke en aanverwante activiteiten, die de traditionele
beroepstakken van Reibel vormen, daarentegen, vertonen een achteruitgang van 14%, met 2,7
miljoen EUR. Deze zou te wijten zijn aan de omkering van de conjunctuur binnen het departement
humanitaire logistiek.
In 2006 hebben REIBEL en BELPOWER respectievelijk 3,2 miljoen EUR en 0,5 miljoen EUR
bijgedragen tot het zakencijfer.
Het netto geconsolideerd jaarresultaat van de REIBEL-groep vertoont echter een verlies van ongeveer
0,5 miljoen EUR, in tegenstelling tot een winstcijfer van 0,1 miljoen EUR het jaar voordien.
Deze evolutie is evenwel niet dramatisch, gezien men niet enkel rekening moet houden met een
cyclische afname van de « humanitaire » activiteiten, maar ook met een toename van de sociale
lasten ten gevolge van een aangepast personeelsbestand (dat met 60% uitbreidt!) met het oog op
toekomstige uitdagingen, evenals met de zware kosten die gemaakt werden om BELPOWER te
positioneren binnen het domein van hernieuwbare, fotovoltaïsche energie.
Uiteraard kan REIBEL enkel succes boeken in de toekomst als zij vandaag investeert.
Zonder BELPOWER zouden de jaarrekeningen positief geweest zijn.
De voornaamste investeringen van vorig jaar werden besteed aan de aankoop van terreinen en
dekking van de algemene onkosten (notaris, studies, …) voor de oprichting van een toekomstig
station met een geïnstalleerde capaciteit van 10,5 MW. BELPOWER Italia zal dit station in Monteruga
(in de streek van Pouilles in het zuiden van Italië), op een terrein van 23 hectare waarvan zij eigenaar
is, bouwen en uitbaten. Dit dossier, hoeksteen van de internationale groei die men voor BELPOWER
voorziet, wordt momenteel geconcretiseerd. In de praktijk zal de bouwvergunning waarschijnlijk
binnenkort afgeleverd worden en achter de schermen neemt de financiële ondersteuning meer en
meer vorm aan. De Europese Investeringsbank (EIB) wil zich engageren voor een maximumkrediet
van 30 miljoen EUR, binnen een budget dat globaal op 55 miljoen EUR geraamd wordt. Ook andere
financiële en industriële partners van internationaal kaliber hebben hun interesse voor dit dossier
getoond. Gezien deze omstandigheden kan men redelijkerwijze aannemen dat de eerste steen in
oktober gelegd wordt en dat de aansluiting op het Italiaanse elektriciteitsnet voor de winter van 2009
tot stand komt. De uitbreiding van de initiële geïnstalleerde capaciteit wordt nu reeds onderzocht.
Eind mei heeft het management van REIBEL gunstige vooruitzichten voor het lopende boekjaar. Het
project om elektriciteit aan te bieden voor huishoudelijk gebruik werpt zijn eerste vruchten af en
versterkt deze tendens. Toch is het evident dat men in 2008 verder zal investeren voor de groei van
BELPOWER.
REIBEL N.V. is actief op het vlak van de logistiek in de ruimste zin van het woord. Het filiaal BELPOWER wil een belangrijke
speler worden op het vlak van de productie en de verhandeling van vernieuwbare energie in Europa. In november 2005 werd
het aandeel van REIBEL geïntroduceerd op de Vrije Markt van Euronext Brussels met een inschrijvingsprijs van 3,81 euro.
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