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1 Wettelijke basis 

De criteria en de procedure voor de toekenning, de hernieuwing, de overdracht en de 
intrekking van een leveringsvergunning werden door de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest vastgelegd in het besluit van 6 mei 2004 voor gas en van 18 juli 2002 
voor elektriciteit. 

 

2 Inleiding 

Op 23 november 2011 heeft de vennootschap SPE een brief naar BRUGEL gestuurd met de 
mededeling dat de naam van de vennootschap SPE wordt gewijzigd in EDF Luminus. 

Brugel heeft de ontvangst van deze brief bevestigd op 2 december 2011. 

Op 7 december 2011 heeft de vennootschap EDF Luminus per aangetekende brief een kopie 
van de gewijzigde statuten van de vennootschap naar BRUGEL gestuurd. Deze brief is in 
overeenstemming met de uitvoering van artikel 13 van het besluit van 18 juli 2002 en artikel 
13 van het besluit van 6 mei 2004. 

 

3 Analyse en ontwikkeling 

Op de vergadering van 22 november 2011 heeft de buitengewone vergadering van 
aandeelhouders de maatschappelijke benaming van SPE gewijzigd in EDF Luminus met ingang 
van 22 november 2011. 

Artikel 1 van de statuten werd in deze zin aangepast. 

Er werd geen enkele andere wijziging aangebracht aan de statuten en de vennootschap EDF 
Luminus voldoet aan de criteria vermeld in hoofdstuk II van de bovenvermelde besluiten.  

De maatschappelijke zetel blijft ongewijzigd en blijft gevestigd te 1000 Brussel, Markiesstraat 
1. 
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4 Conclusies 
 

Brugel stelt de Regering bijgevolg voor om akte te nemen van de naamswijziging van SPE in 
EDF Luminus en de volgende overeenkomstige wijzigingen aan te brengen: 

• de naam van de houder van de leveringsvergunning voor elektriciteit, toegekend op 8 
mei 2003 aan de naamloze vennootschap SPE.   

• de naam van de houder van de leveringsvergunning voor gas, toegekend op 14 
december 2006 aan de naamloze vennootschap SPE. 
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