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Elia zet een Euro Medium Term Note Programma op touw
Elia System Operator SA/NV (de “Emittent”, of “Elia”) heeft een Euro Medium Term Note
Programma (het “EMTN Programma”) op touw gezet voor een globaal bedrag van 3 miljard
EUR.
Het EMTN Programma werd gecoördineerd door BNP Paribas. BNP Paribas, J.P. Morgan
Securities plc, KBC Bank NV en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
(Rabobank International) zullen optreden als plaatsingsagenten.
Elia kan in het kader van het EMTN Programma op meerdere tijdstippen effecten uitgeven (de
“Notes”) in series of tranches uitgedrukt in euro. De Notes zullen genoteerd worden op NYSE
Euronext Brussels.
De kenmerken van het EMTN Programma worden hieronder beschreven.
In het kader van het EMTN Programma kunnen Effecten uitgegeven worden naar institutionele of retail
investeerders. De Effecten zullen, niet door zekerheden gewaarborgde verplichtingen

(onderhevig aan voorwaarden van Negative pledge) van de Emittent vormen en zijn pari
passu gerangschikt, zonder onderlinge voorkeur, en zonder voorkeur op alle andere niet door
zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent. De Effecten
kunnen uitgegeven worden in verschillende bedragen, met verschillende looptijden, en
kunnen vaste intrestvoeten, variabele intrestvoeten bevatten, of kunnen vrij zijn van
intrestvoet.
Indien, met betrekking tot een specifieke uitgifte, er een specifieke bestemming van de
opbrengsten werd geïdentificeerd, dan zal dit uitdrukkelijk vermeld en gedetailleerd worden in
de voorwaarden van toepassing op het aanbod. De bestemming van de opbrengsten van de
Effecten uitgegeven onder dit EMTN Programma zullen aangewend worden voor algemene
bedrijfsactiviteiten. In de meeste gevallen, omvatten de algemene bedrijfsactiviteiten (i) het
herfinancieren van huidige openstaande leningen en andere schulden, (ii) de financiering van
de investeringsprogramma's van Elia.
Het prospectus met de gedetailleerde beschrijving van het Programma is goedgekeurd door
de FSMA (de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

BELANGRIJKE INFORMATIE
De kenmerken van het EMTN Programma die hierboven zijn weergegeven vormen slechts een
samenvatting en geen volledige omschrijving van het EMTN Programma. Deze aankondiging
mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen, noch zullen
er op dit moment enige Effecten worden verkocht. Deze aankondiging is niet bestemd voor
verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada,
Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn.
Er mag geen aankondiging of informatie in verband met het EMTN Programma of de Effecten
uitgegeven onder het EMTN Programma worden verspreid aan het publiek in andere
jurisdicties dan België, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De Emittent
is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.
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Over Elia :
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Elia
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz
Transmission, een van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van
Duitsland). Met meer dan 1700 medewerkers en een netwerk van zo’n 13 400 km
hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindverbruikers behoort de groep tot de top 5
van de Europese netbeheerders. Hij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van
elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor
de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. De groep is een drijvende kracht in de
ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven een
ruime waaier van consultancy- en engineeringactiviteiten aan.
De groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming
waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
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Investor relations:
Bert Maes

+32 2 546 72 39

Website: Dit persbericht en de bijlagen zijn beschikbaar op www.eliagroup.eu.
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