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Regularisatieprocedure voor de transmissietarieven loopt naar zijn einde



Elia Transmission kende een geslaagde uitgifte van obligaties voor € 750 miljoen



Belfius Insurance verhoogt participatie in Elia groep, Cécile Flandre, CFO van
Belfius Insurance, treedt toe tot de Raad van Bestuur van Elia



50Hertz en Energinet.dk leggen de eerste steen voor een offshore net in de
Baltische Zee

Financiële Vooruitzichten
Zoals vermeld bij de jaarresultaten 2012 kan de Elia groep geen concrete winstvoorspellingen doen
aangezien het jaarresultaat afhankelijk is van parameters die pas aan het einde van 2013 bekend zullen
zijn (zoals het inflatiecijfer van december 2013) 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).
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 21 mei 2013 voorstellen
om een dividend van € 1,47 bruto per aandeel uit te keren. Het dividend voor het boekjaar 2012 wordt
uitgekeerd op 5 juni 2013 (datum van onthechting van de coupon is 31 mei vóór opening van de beurs)
tegen afgifte van coupon 9. De betaling gebeurt aan de Belgische loketten van Belfius, BNP Paribas Fortis,
KBC Bank en ING. ING is ook de centrale betalingsagent.
Regularisatie van de transmissietarieven in het vooruitzicht
De CREG heeft begin april zijn nieuwe aangepaste tarifaire methodologie bekendgemaakt voor het
uitwerken van de transmissietarieven. Deze vloeit voort uit de consultatie van de marktspelers die zij had
georganiseerd tijdens de eerste helft van de maand maart over een ontwerp van methodologie dat zij had
opgesteld en dat de nodige wijzigingen in aanmerking neemt die rekening houdend met de ontwikkelingen
inzake wetgeving alsook met het arrest van het Hof van Beroep (dat in februari de beslissing tot
goedkeuring van de transmissietarieven voor de periode had vernietigd).
In overeenstemming met deze methodologie heeft Elia aan de CREG een bijgestuurd tariefdossier bezorgd.
Dat dossier ligt ter studie bij de CREG. In de loop van de maand mei zou de CREG haar beslissing bekend
moeten maken en dat zou een regularisatie van de huidige situatie moeten mogelijk maken.
Geslaagde uitgifte van obligaties voor € 750 miljoen in het kader van EMTN-programma van Elia
Transmission van € 3 miljard
Elia Transmission gaf succesvol een Eurobond uit in twee schijven, meer bepaald een schijf op 15 jaar ten
belope van €550 miljoen en een schijf op 20 jaar ten belope van €200 miljoen. Deze uitgifte maakt deel
uit van het EMTN-programma van €3 miljard. Investeerders reageerden positief zowel tijdens de
roadshows als tijdens de opmaak van het orderboek, waarbij meer dan € 2,95 miljard werd aangeboden
komende van 210 investeerders uit 21 landen. Dankzij de grote belangstelling konden de prijzen voor de
schijven op 15 jaar en 20 jaar respectievelijk vastgesteld worden op mid-swap + 117 bp (coupon van 3,25
%) en 123,3 bp (coupon van 3,5% ).
De opbrengsten van de uitgifte van deze obligatielening zullen worden aangewend om bestaande leningen
te herfinancieren én voor algemene bedrijfsdoeleinden. De obligaties zullen worden genoteerd op de NYSE
Euronext Brussel.
Met dit aanbod voor een obligatielening bevestigt Elia zijn financiële strategie m.b.t. het beheer van zijn
schulden via een mix van middellange en lange termijnschulden.
Cécile Flandre, CFO van Belfius Insurance, treedt toe tot de Raad van Bestuur van Elia
De Raad van Bestuur van Elia heeft de benoeming van Cécile Flandre als bestuurder van Elia goedgekeurd
op voordracht van de referentieaandeelhouder Publi-T. Zij volgt Leen Van den Neste op.
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Cécile Flandre is Chief Financial Officer van Belfius Insurance. Als wiskundige en actuaris bekleedde ze
verschillende functies in de financiële sector en in het toezicht op verzekeringsmaatschappijen bij de
Nationale Bank van België.
Ter herinnering: de Raad van Bestuur van Elia is samengesteld uit veertien bestuurders, waarvan de helft
onafhankelijke bestuurders zijn.
De Raad van Bestuur heeft overigens op zijn bijeenkomst van 28 februari 2013 voor het eerst de twee
regeringsvertegenwoordigers verwelkomd die zijn aangeduid in overeenstemming met de nieuwe
Elektriciteitswet (wet van 8 januari 2012), die de bepalingen van het derde pakket Europese
energierichtlijnen in Belgisch recht omzet.
Belfius Insurance verhoogt participatie in Elia groep
Op 7 februari heeft Belfius Insurance aangekondigd dat het 1 400 000 Elia-aandelen of 2,31% van het
totale aantal aandelen heeft aangekocht op Euronext Brussel. De participatie van Belfius Insurance, dat al
Elia-aandelen bezat, komt daarmee op 3 276 497 aandelen, of 5,41 % van het totaal.
Het management van Elia groep is verheugd over het vertrouwen in de bedrijfsstrategie waarvan Belfius
Insurance door deze participatie blijk geeft.
50Hertz en Energinet.dk leggen de eerste steen voor een offshore net in de Baltische Zee
Na intensief overleg hebben 50Hertz en de Deense transmissienetbeheerder, Energinet.dk, een
samenwerkingsakkoord gesloten over de Kriegers Flak Combined Grid Solution (CGS). Dit project
combineert de aansluiting van de bestaande gezamenlijke offshore windmolenparken met de aanleg van
een nieuwe interconnector aan hun beide landsgrenzen. De bevordering van hernieuwbare energie, de
internationale stroomhandel alsook de bevoorradingszekerheid varen wel bij deze beslissing. Het project
wordt dan ook sterk toegejuicht door de Europese Unie.
Einde van het vergunningsproces voor de 380-kV-lijn”Bärwalde – Schmölln”
Op 18 februari kreeg 50Hertz van de regionale overheid groen licht wat de vergunningsprocedure betreft
voor de lijn “Bärwalde – Schmölln”. Op dit ogenblik werkt 50Hertz aan de voorbereiding van de bouwfase
van deze nieuwe, geoptimaliseerde lijn. De versterking van de bestaande lijn zal 50Hertz in staat stellen
het alsmaar groeiende aandeel aan groene stroomproductie op te nemen in zijn net. De oude lijn tussen
Bärwalde en Schmölln werd nog in het tijdperk van de DDR gebouwd en beantwoordt niet meer aan de
huidige transmissienoden.
Publicatie en raadpleging over het Duitse netuitbreidingsplan en, voor de eerste keer, van het
offshore uitbreidingsplan
Op 2 maart publiceerden de 4 Duitse transmissienetbeheerders de draftversies van het netuitbreidingsplan
en, voor de eerste keer, van het netuitbreidingsplan voor het offshore-net. Beide plannen zijn
referentiedocumenten voor de noden aan onshore en offshore netten voor de 10 komende jaren. De
publicatie van de documenten heeft het startschot gegeven voor de raadpleging van het publiek in
verschillende regio’s van Duitsland die afgesloten werd op 14 april. Suggesties uit deze consultatiefase
zullen een impact hebben op de tweede draftversies van de plannen die verwacht worden tegen de zomer
2013.
Lancering van specifiek spotbeurs en clearingplatform voor elektriciteit APX door TenneT en
Elia System Operator
Sinds 1 maart 2013 is APX-ENDEX effectief opgesplitst in één entiteit die instaat voor de spotmarkt en de
clearingactiviteiten voor elektriciteit, en één entiteit die voor de spot- en derivatenmarkt voor aardgas
instaat. APX blijft een toonaangevend platform voor spotcontracten inzake elektriciteit in België, Nederland
en het Verenigd Koninkrijk.
Deze ingreep werd ingegeven door de verdere ontwikkeling van deze markten en door het feit dat men de
beste trading en clearing solutions wil aanbieden aan zijn marktdeelnemers. APX zal zich verder blijven
toeleggen op de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt samen met de TNB’s en andere
energiebeurzen. Tevens wil APX verder blijven inspelen op de noden van de markt, door
kwaliteitsproducten en -diensten aan te bieden.
APX zal eersteklas clearingdiensten blijven leveren. Alle spottransacties uitgevoerd op het APX-platform
zullen worden gecleared door APX, en APX zal ook clearingdiensten voor spottransacties uitvoeren voor
andere beurzen, en op die manier de clearingdienst op de spotmarkt die thans wordt aangeboden nog
verbeteren voor alle marktdeelnemers.
APX wordt geleid door Bert den Ouden, voormalig CEO van APX-ENDEX, en James Matthys-Donnadieu,
huidig CEO van Belpex en voormalig directielid van APX-ENDEX.
Het aandelenkapitaal is in handen van TenneT Holding B.V. (70.8%) en Elia System Operator N.V.
(29.2%).
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Elia sluit een consultancyovereenkomst voor 2 jaar met de Turkse transmissienetbeheerder
TEIAS.
De Elia groep, RTE en Adetef (het Franse agentschap voor internationale technische samenwerking)
hebben met de Turkse transmissienetbeheerder TEIAS een contract ondertekend voor een
consultancyproject met een totale waarde van 2 miljoen euro, dat gefinancierd wordt door de Europese
Gemeenschap. Het project heeft als doel om TEIAS te helpen zijn activiteiten verder te ontwikkelen en zijn
procedures en systemen aan te passen aan de Europese normen. Elia zal specifiek werken aan het luik
over de beveiliging van personen en installaties.
Financiële kalender
Notering aandeel ex-coupon nummer 9
Betaling dividend over 2012
Publicatie halfjaarresultaten 2013
Tussentijdse informatie Q3 2013

31 mei 2013
5 juni 2013
29 augustus 2013
15 november 2013

Over Elia:
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit: Elia Transmission in
België en 50Hertz Transmission (voor 60%), één van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in
het noorden en het oosten van Duitsland). Met 1900 medewerkers en een net van zo’n 18.300 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
invoer en de uitvoer 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 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.
Voor meer informatie, contacteer Elia:
Media:
Axelle Pollet
Barbara Verhaegen

+32 2 546 75 11
+32 2 546 73 78

+32 475 84 38 91
+32 473 65 39 47

axelle.pollet@elia.be
barbara.verhaegen@elia.be

Investor relations:
Tom Schockaert

+32 2 546 75 79

+32 494 42 28 65

investor.relations@elia.be

Website: dit persbericht is beschikbaar op de website www.elia.be
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