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Tussentijdse verklaring: Eerste kwartaal 2012
•

Elia treedt toe tot de Bel20 index en bevestigt zijn vertrouwen in de financiële
resultaten van 2012.

•

Algemene vergadering keurde brutodividend goed van € 1,47 per aandeel, te
betalen op 30 mei 2012.

•

Verduidelijking van de Duitse regulering met positieve gevolgen voor de groep.

•

Voorspelling van windmolenproductie in België en reële energiestromen op het net
van 50Hertz worden dagelijks op internet gepubliceerd.

•

Positieve beslissing voor de bouw van de lijn "Vieselbach – Altenfeld" van de ZuidWest interconnectie.

•

ENTSO-E maakt TYNDP-pakket 2012 bekend.

Financiële vooruitzichten
De benutting van het transportnet in België en in Duitsland voor het vervoer van elektriciteit is grotendeels
in lijn met de prognose. De investeringen en onderhoudswerken van Elia Transmission (België) en 50Hertz
Transmission zitten op schema zoals gepland voor het eerste kwartaal van het jaar.
Zoals vermeld bij de jaarresultaten 2011 kan de Elia groep geen concrete winstvoorspellingen doen
aangezien het jaarresultaat afhankelijk is van parameters die pas aan het einde van 2012 bekend zullen
zijn (zoals het inflatiecijfer van december 2012) of die pas dan kunnen worden berekend (zoals de
gemiddelde Belgische rentevoet op 10 jaar; de beta van het Elia-aandeel; het totale investeringsbedrag van
Eurogrid/50Hertz). Anderzijds werden in 2012 een aantal belangrijke positieve wijzigingen van kracht in het
Duits regulatoir kader zoals de billijke vergoeding die nu toegekend wordt in het jaar van investering (ipv 2
jaar later zoals voorheen), offshore investeringen die over 20 jaar kunnen afgeschreven worden (ipv 40
jaar) en vergunningen die nationaal en Europees belangrijk zijn voor de uitbouw van het net die door de
regulator en de federale staat kunnen opgelegd worden.
De Algemene Vergadering van 15 mei heeft voor 2011 een brutodividend van € 1,47 per aandeel
goedgekeurd. Het dividend voor het boekjaar 2011 wordt uitgekeerd op 30 mei 2012 (datum van
onthechting van de coupon is 25 mei vóór opening van de beurs) tegen afgifte van coupon 8, eventueel
met strip VVPR 8. De betaling gebeurt aan de Belgische loketten van Belfius, BNB-Paribas-Fortis, KBC-CBC
en ING. ING is ook de centrale betalingsagent.
Elia treedt toe tot de BEL 20 index
NYSE Euronext Brussels kondigde op 27 februari aan dat Elia System Operator (“Elia”) wordt opgenomen in
de BEL 20 index. De effectieve opname vond plaats op 19 maart. De toetreding tot de BEL 20 index
bevestigt het belang van de rol en de missie van de Elia groep wat betreft de steun aan en de
concretisering van het Europees energie- en klimaatbeleid. Als lid van de BEL 20 zal de visibiliteit van de
Elia groep nog verhogen en zal dit Elia toelaten zich de middelen te verschaffen om zijn strategie en
opmars verder te zetten, steunend op de ontwikkeling van krachtige netten in Europa, die de productie van
op zee en de vraag op het vasteland met elkaar verbinden.
Elia publiceert voorspellingen van windvermogenproductie
Op 23 februari lanceerde Elia een nieuwe toepassing op zijn website waarmee 7 dagen op voorhand het
windvermogen kan worden voorspeld. Aan de hand van de gekozen filters kan deze tool ook een real time
inschatting op kwartuurbasis tonen, of enkel het vermogen dat offshore of onshore geproduceerd wordt.

1

Elia stelt deze gegevens over de verwachte en werkelijke windvermogenproductie in België ter beschikking
van de marktspelers. Zo kunnen zij, dankzij een nauwkeurige opvolging van de voorspellingskwaliteit, hun
productie-/verbruiksportefeuille “near real time” beter in evenwicht houden. Zij kunnen ook hun lange- en
kortetermijnvoorspellingen van de belasting en van de vraag naar elektriciteit (en de daarmee verbonden
prijsschommelingen) verbeteren.
Deze informatie is voor iedereen beschikbaar via http://www.elia.be/nl/grid-data/productie/windproductie.
50Hertz publiceert load flow gegevens op zijn website
Vanaf 16 april is 50Hertz gestart met de publicatie van load flow gegevens voor zijn volledig net op zijn
website http://www.50hertz.com/de/lastflussdaten. Zo kan elke betrokken partij de belastingstoestand op
één of meerdere hoogspanningslijnen raadplegen voor de vorige dag of voor dagen verder terug in het
verleden. Wie naar de website van 50Hertz surft, vind er een kaart van het net die up-to-date is en waarop
alle lijnen en verbindingen naar andere zeerhogespanningsnetten zijn aangeduid. De toestand van het net
wordt voor elk uur van de dag aangegeven. Gebruikers vinden er echter ook informatie over de toestand op
een gegeven ogenblik en kunnen er ook gegevens downloaden die betrekking hebben op een specifiek
tijdstip. De lijnen worden aangeduid op basis van een kleurenlegende die hun specifieke belastingstoestand
weergeeft. Als men op een bepaalde lijn klikt, verschijnt de waarde van de elektriciteit die wordt vervoerd
in megawatt (MW).
50Hertz ontvangt de beslissing inzake ruimtelijke ordening voor het lijngedeelte "Vieselbach –
Altenfeld" van de Zuid-West Interconnector
50Hertz mocht zich op 2 maart verheugen over de afronding van het goedkeuringsproces inzake ruimtelijke
ordening dat lopende was bij het Landesverwaltungsamt Thüringen (Bestuur van de deelstaat Thüringen)
voor het tweede deel van de Zuid-West Interconnector tussen Vieselbach en Altenfeld. Deze beslissing is
een mijlpaal op het vlak van de uitvoering van het prioritair Europees project "Interconnector Halle/Saale Schweinfurt". De Zuid-West Interconnector speelt een cruciale rol in de integratie van hernieuwbare
energie, vooral wat betreft de transmissie van hernieuwbare energie die in het noordoosten van Duitsland
wordt geproduceerd en naar de verbruikscentra in het zuidwesten van Duitsland moet worden vervoerd. Er
kwamen heel wat voorstellen van het publiek, initiatieven van burgers en burgemeesters. Daarna werd er
een oplossing uitgewerkt die tegemoetkomt aan de lokale belangen en tegelijk rekening houdt met de
herstructurering van de energiebevoorrading en met de uitbreiding van het net alsook voordelen heeft voor
de hele gemeenschap.
ENTSO-E maakt TYNDP-pakket 2012 bekend
Zoals gepland heeft ENTSO-E zijn TYNDP-pakket 2012 (Ten Year Network Development Plan) voor publieke
consultatie bekendgemaakt. De studies tonen aan dat de EU in de volgende tien jaar € 104 miljard in
transmissiecapaciteit zal investeren, wat neerkomt op een groei van 1,3% per jaar voor het net met tegelijk
een zeer kleine impact op de elektriciteitsfactuur (minder dan 1%). Het rapport geeft aan dat 80% van de
100 bestaande congesties verband houden met de rechtstreekse of onrechtstreekse integratie van
hernieuwbare energiebronnen zoals wind- of zonne-energie. Er worden meer dan 100 pan-Europese
projecten geïdentificeerd die de grondslagen van het energiebeleid van de EU ondersteunen:
marktintegratie, integratie van de hernieuwbare energiebronnen en bevoorradingszekerheid. Daarnaast
merkt het rapport op dat, wanneer deze projecten volledig uitgevoerd zijn, de hernieuwbare
energiebronnen tot 38% van de vraag zouden kunnen produceren, de CO2-uitstoot met 170 megaton zou
kunnen worden gereduceerd en de productiekosten met wel 5% zouden kunnen worden verminderd.
Financiële kalender
Notering aandeel ex-coupon nummer 8
Betaling dividend over 2011
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Over Elia:
Elia is de Belgische transmissienetbeheerder, die instaat voor de efficiënte, betrouwbare en zekere
transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers.
Elia is verantwoordelijk voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. Elia bezit
geheel het Belgische zeerhogespanningsnet (150 tot 380 kV) en nagenoeg 94% (eigendom en
gebruiksrechten) van het Belgische hoogspanningsnet (30 tot 70 kV). Elia's net omvat 5.608 kilometer
bovengrondse en 2.775 kilometer ondergrondse verbindingen. Het is een belangrijke schakel tussen de
elektriciteitsmarkten in Noord- en Zuid-Europa, evenals tussen de Belgische producenten en verbruikers.
Als gevolg van de recente investeringen in interconnectiecapaciteit met de buurlanden heeft België een van
de meest open en best geïnterconnecteerde netten van Europa. Elia heeft in 2010 zijn activiteiten in
Europees perspectief uitgebreid en behoort door de acquisitie van de Duitse TNB 50Hertz, in samenwerking
met IFM (Industry Funds Management), tot de top-5 van Europese transmissienetbeheerders.
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Website : dit persbericht is beschikbaar op de website www.elia.be
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