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La croissance des énergies renouvelables



Une baisse rapide des coûts des énergies vertes



Quelle place pour les énergies renouvelables dans la 
production d’électricité?



Des innovations à grandes échelles



Stocker l’énergie: un enjeu majeur



Quelle place pour l’hydrogène dans la transition 
énergétique?



L’Hydrogène: la production



L’Hydrogène: les technologies disponibles



L’Hydrogène: le transport



L’Hydrogène: le stockage



L’Hydrogène vert: prometteur mais nécessite de 
lourds investissements 



L’Hydrogène vert: pas encore compétitif



L’Hydrogène vert: quelle sensibilité de coût? 



Facteurs de soutient pour le développement durable



Une règlementation stricte envers les émissions de 
carbone 



Le développement d’une finance responsable



Des cotations en bourses et levées de capitaux 
multiples



Plans de relances environnementaux

En Europe: Green deal, neutralité carbone 2050, $1,8tn d’investissements d’ici 2027

Aux USA: Biden propose un plan de relance centré sur l’infrastructure et la transition énergetique: EST $2tn. 

En Chine: neutralité carbone 2060



Disclaimer : Onderhavig presentatie is een marketingdocument. Dit huidig document vormt noch een persoonlijk advies, een
aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op
informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden
gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de
juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder
voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als
beleggingsadvies. Voor aanvullende informatiebetreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij
u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde
belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn
financiële situatie. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet
toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of
anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.


