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Nieuwe
toekenningsregels
transmissiecapaciteit
op

grensoverschrijdende
lange
termijn



HGRT opent aandelenkapitaal voor 3 nieuwe aandeelhouders



Europese Commissie bevestigt dat de Deens-Duitse offshore
interconnector Kriegers Flak in aanmerking komt voor subsidie



Geslaagde obligatie-uitgifte ter waarde van € 890 miljoen door
50Hertz Transmission

Financiële vooruitzichten
Zoals gemeld in het persbericht over de halfjaarresultaten voor 2015 kan de Elia
groep geen winstprognoses geven omdat het jaarresultaat afhangt van
parameters die pas gekend zullen zijn of berekend kunnen worden aan het einde
van 2015 (met name de gemiddelde Belgische interestvoet op tien jaar, de
betafactor van het aandeel van Elia en de inflatie).
Nieuwe toekenningsregels grensoverschrijdende transmissiecapaciteit
op lange termijn
De Centraal-West-Europese Zone (CWE-zone) gaat van start met nieuwe
toekenningsregels
voor
de
rechten
op
grensoverschrijdende
langetermijncapaciteit die gelden voor producten met levering vanaf 1 januari
2016. Die verandering kadert in een Europees proefproject met het oog op een
harmonisatie van de toekenningsregels van alle grensoverschrijdende
langetermijntransmissiecapaciteit. Ter herinnering, de veilinginkomsten zijn
niet-beheersbare inkomsten en hebben dus geen impact op het nettoresultaat
van de Elia groep.
De harmonisatie van de toekenningsregels voor de grensoverschrijdende
transmissiecapaciteit op lange termijn is een van de vereisten van de
aanstaande nieuwe Europese netwerkcode over de ‘Forward Capacity Allocation’.
Het gaat om rechten die marktspelers kunnen kopen via expliciete veilingen
georganiseerd door het ‘Joint Allocation Office’ (JAO) voor de CWE-regio. Het
Joint Allocation Office is de organisatie die voor twintig netbeheerders de veiling
organiseert van transmissierechten, op 27 grenzen in Europa.
Om op die veranderingen te anticiperen zijn de Europese netbeheerders van de
CWE-zone (Tennet, Amprion, RTE, Transnet, Elia) al van start gegaan met de
harmonisatie van hun toekenningsregels voor langetermijntransmissierechten.
De marktspelers zijn al op de hoogte gebracht van de veranderingen en kunnen
de actuele status volgen via de website van de vereniging van Europese
netbeheerders,
ENTSO-E,
alsook
via
het
gemeenschappelijke
toewijzingsplatform ‘JAO’ en de betrokken netbeheerders.

HGRT opent aandelenkapitaal voor 3 nieuwe aandeelhouders
HGRT en haar aandeelhouders RTE, Tennet en Elia hebben de transacties voor de toetreding van Austrian
Power Grid, Amprion en Swissgrid tot haar aandelenkapitaal succesvol afgerond. De drie nieuwe
aandeelhouders hebben nu elk een participatie ten belope van 5% van de uitstaande aandelen in HGRT in
handen. Als gevolg van deze transacties daalde de participatie van Elia in HGRT van 20% naar 17%.
Sinds de integratie van de elektriciteitsbeurzen van de APX Group in EPEX SPOT, bezitten Elia, RTE en
TenneT – samen via HGRT – een deelneming van 49% in het aandelenkapitaal van EPEX SPOT. De nieuwe
transactie is een mijlpaal in de verdere integratie van de Centraal-West-Europese regio en zal de
samenwerking tussen de transmissienetbeheerders en de Europese energiebeurs (EPEX) in deze regio
verruimen. Het is een essentiële stap vooruit voor de uitbouw van de Europese energiemarkt.
De Europese Commissie bevestigt dat de Deens-Duitse offshore interconnector Kriegers Flak in
aanmerking komt voor subsidie
50Hertz en Energinet.dk plannen de installatie van een offshore interconnectie met een capaciteit van 400
MW tussen hun nationale elektriciteitsnetten.
De Europese Commissie heeft nu het herziene technische ontwerp goedgekeurd voor 's werelds eerste
offshore interconnectie die gebruik zal maken van de nationale netverbindingen van beide landen met de
offshore windmolenparken. Kriegers Flak is de kern voor een offshore net in de Baltische Zee. Het is een
mijlpaal op het vlak van de ontwikkeling van de Europese netten. Het project zal tot 150 miljoen euro
financiering ontvangen van het European Energy Programme for Recovery (EEPR).
Met de toekenning van deze steun onderstreept de Europese Unie het belang van interconnectoren voor de
uitbouw van een eengemaakte energiemarkt in Europa. In een geïntegreerde markt zal de
productiecapaciteit efficiënter aangewend kunnen worden en zal de bevoorradingszekerheid toenemen.
Daarnaast faciliteert de nieuwe verbinding de energietransities in beide landen door het vervoer van
hernieuwbare energie over lange afstanden en over de grenzen mogelijk te maken.
De nieuwe interconnectie wordt gepland tussen de Deense regio Zealand en het Duitse MecklenburgVorpommern en zal volgens de planning tegen einde 2018 operationeel zijn.
Geslaagde obligatie-uitgifte ter waarde van € 890 miljoen door 50Hertz Transmission
Op 27 oktober gaf Eurogrid GmbH, het moederbedrijf van 50Hertz, bedrijfsobligaties uit ter waarde van 750
miljoen EUR met een termijn van acht jaar en een coupon van 1,625% en nog eens bedrijfsobligaties ter
waarde van 140 miljoen EUR met een termijn van vijftien jaar en een coupon van 2,625%. De uitgiften
werden geplaatst bij investeerders uit meer dan 25 landen met de steun van BNP Paribas, ING, MUFG en
UniCredit Bank.
De vier Duitse TNB's maakten de EEG-heffing (Hernieuwbare Energiewet) voor 2016 bekend
Zoals elk jaar publiceerden de vier Duitse transmissienetbeheerders op 15 oktober van dit jaar de EEGheffing voor 2016. Eindgebruikers zullen 6,354 eurocent per kWh betalen om het gebruik van hernieuwbare
energie in de energiesector in 2016 te bevorderen. Daarmee ligt de EEG-heffing voor 2016 iets hoger dan in
2015 (6,170 eurocent per kWh). De TNB's hebben in opdracht van de Duitse wetgever op basis van
prognoses door onafhankelijke experts de EEG-heffing voor 2016 berekend. Het totaalbedrag van de heffing
in 2016 zal ongeveer €22,9 miljard bedragen.
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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 hetoosten van Duitsland.
Met meer dan 2000 medewerkers en een net dat zich uitstrektover 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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