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Jan Gesquière, CFO, verlaat Elia. Catherine Vandenborre, huidig Chief



In Duitsland werd de EEG heffing voor 2014 vastgelegd op 6,24 ct/kWh

Corporate Officer van Elia, neemt de functie waar

Financiële vooruitzichten
De Elia groep bevestigt zijn financiële vooruitzichten voor 2013 dankzij de goede
resultaten in Duitsland. Deze laatste compenseren de mindere resultaten in België, als
gevolg van de historisch lage gemiddelde rentevoet op 10 jaar.
Echter zoals vermeld bij de halfjaarresultaten voor 2013 kan de Elia groep geen concrete
winstvoorspellingen doen omdat het jaarresultaat afhankelijk is van parameters die pas
eind 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 bèta
van het Elia-aandeel, het totale investeringsbedrag van Eurogrid/50Hertz).

Jan Gesquière, CFO, verlaat Elia. Catherine Vandenborre, huidig Chief
Corporate Officer van Elia, neemt de functie waar.
Jan Gesquière, Chief Financial Officer en vicevoorzitter van het directiecomité, verlaat
Elia. Om de continuïteit te waarborgen zal Catherine Vandenborre, huidig Chief
Corporate Officer van Elia, de functie van CFO waarnemen en toezien op de financiële
operaties van het bedrijf. Ze zal deze nieuwe functie tijdelijk uitoefenen samen met haar
functie van Chief Corporate Officer.

De vier Duitse TNB’s maken de EEG-heffing (Renewable Energy Act)
voor 2014 bekend
Zoals elk jaar hebben de vier Duitse transmissienetbeheerders (TNB's) ook op 15
oktober van dit jaar de EEG-heffing voor 2014 bekendgemaakt. Als gevolg hiervan zullen
de eindverbruikers ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen in de
elektriciteitssector in 2014 een bedrag van 6,240 cent per kilowattuur bijdragen.
Daarmee ligt de EEG-heffing voor 2014 bijna 20% hoger dan vorig jaar (5,277 cent per
KWh). De TNB's hebben in opdracht van de wetgever op basis van prognoses van
onafhankelijke experts de EEG-heffing voor 2014 berekend. Het totale bedrag van deze
heffing bedraagt 23,6 miljard euro. Daarin is een inhaalbedrag voor de voorbije twaalf
maanden inbegrepen van bijna 2,2 miljard euro, dat het verschil wegwerkt tussen de
vorig jaar vooropgestelde en de effectief gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

De Turkse onderneming Teias bezoekt RTE en Elia in het kader van de
afgesloten consultancyopdracht
Eind september brachten medewerkers van de Turkse transmissienetbeheerder Teias
een studiebezoek aan Elia en RTE. Het bezoek vond plaats binnen een
consultancyopdracht die RTE en Elia voor de Turkse netbeheerder uitvoerden met het
doel diens werkmethodes te verbeteren met het oog op de interconnectie van het Turkse
net en het Europese net. Het partnerschap tussen Elia en RTE voor de
consultancyopdracht bij Teias is gestructureerd rond vier hoofdthema's: werken onder
spanning, veiligheid, human resources en informatica.
Tijdens deze bijeenkomst werd er vooral gesproken over veiligheid en opleidingen. Zo
stonden ook een bezoek aan het opleidingscentrum van Elia in Schaarbeek en dat van
RTE in Lyon op het programma. Wat het veiligheidsthema betreft, waarvoor Elia
verantwoordelijk is, sluit deze bijeenkomst de fase af waarin de werkmethodes
geanalyseerd werden en aanbevelingen werden gedaan om de procedures bij Teias te
verbeteren. In de volgende fase zal Elia Teias begeleiden bij het implementeren van de
aanbevelingen.
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________________________________________________________________
Over Elia
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit,
Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds
Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in
het noorden en het oosten van Duitsland. Met meer dan 1.900 medewerkers en een
net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 km aan hoogspanningsverbindingen ten
dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één van de vijf grootste
netbeheerders in Europa. Hij zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig
transport van de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders
en de grote industriële verbruikers, alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit
van en naar de buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling
van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim
aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan.
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de
gemeentelijke holding Publi-T is.
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