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Elia voltooit met succes langetermijnfinanciering voor een bijkomend belang van 20% in 
Eurogrid  

In augustus heeft Elia met succes een tienjarige senior obligatie ter waarde van 300 miljoen euro en een 
eeuwigdurende hybride obligatie ter waarde van 700 miljoen euro uitgegeven met het oog op de herfinanciering 
van een overbruggingskrediet voor de verwerving van een bijkomend belang van 20% in Eurogrid International. 
Vanwege de sterke belangstelling van investeerders, waarbij het orderboek in slechts enkele uren voltooid was, 
waren de obligaties aanzienlijk overtekend, wat leidde tot een jaarlijkse coupon van 1,50% voor de senior obligatie 
en een coupon van 2,75% voor de hybride obligatie1. 
 

Elia verwelkomt de Duitse bank KfW als aandeelhouder in Eurogrid 

In augustus heeft Elia de transacties afgerond met betrekking tot de aankoop van een 20% belang van IFM Global 
Infrastructure Fund in Eurogrid International en de onmiddellijke verkoop van dit belang aan de Duitse staatsbank 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ten gevolge deze transacties vervangt KfW, namens de Duitse federale 
overheid, IFM als tweede aandeelhouder in Eurogrid. De operatie zal de Belgisch-Duitse samenwerking op het 
gebied van kritieke netwerkinfrastructuur bevorderen. 
 

Elia, SettleMint en Actility starten een van Europa’s eerste blockchain-piloot-projecten in de 
energiesector 

Elia heeft een proefproject gestart om mogelijke toepassingen van blockchaintechnologie in de energiesector te 
onderzoeken. Dit proefproject zal bekijken of blockchain geschikt is om een aantal processen voor de activering 
van flexibiliteit te automatiseren en een decentrale oplossing voor flexibiliteitsbeheer te ontwikkelen. 
 
De toenemende productie van hernieuwbare energie maakt het voor transmissienetbeheerders steeds moeilijker 
om te garanderen dat productie en verbruik op elk moment in evenwicht zijn. De elektriciteitsopwekking uit 
hernieuwbare bronnen schommelt voortdurend, waardoor flexibele reserves die snel kunnen worden ingeschakeld 
(zoals batterijen, vraagsturing via warmtepompen enz.) nodig zijn om een stabiel evenwicht te garanderen. Elia 
onderzoekt de mogelijkheden van blockchaintechnologie als betaalsysteem voor de zakelijke afwikkeling van 

                                                      
1 Deze financieringskosten worden door Elia als niet-gereguleerde kosten geboekt. 
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dergelijke complexe, snelle transacties. Het proefproject in samenwerking met SettleMint en Actility duurt drie 
maanden. 
 

 

50Hertz neemt CompactLine in gebruik 

Na elf maanden is de CompactLine klaar om elektriciteit te vervoeren. De CompactLine is een nieuw ontworpen 
systeem van masten en kabelophangingen dat veel compacter is dan een klassieke hoogspanningsluchtlijn. De 
CompactLine wordt sinds 2013 ontwikkeld door een onderzoeksconsortium onder leiding van 50Hertz en werd 
door 50Hertz ingezet voor een proeflijn van ongeveer twee kilometer lang in Jessen (Saksen-Anhalt). Met een 
tracébreedte van 55 meter en een masthoogte van 32 meter gaat de CompactLine beter op in het landschap dan 
klassieke luchtlijnsystemen en dit zonder in te boeten op belangrijke functionaliteiten. 
 

Financiële vooruitzichten voor 2018 licht verhoogd 

In België vordert de uitvoering van ons investeringsplan goed, dus handhaven wij onze positieve vooruitzichten 
voor de resultaten over 2018 met een verwacht gereguleerd rendement dat iets hoger ligt dan in 2017, uitgaande 
van een stabiele trend voor de Belgische OLO op 10 jaar. Strategische interconnectieprojecten, zoals Brabo, 
ALEGrO en Nemo, blijven op schema en wij verwachten in België dat de totale investeringen voor 2018 zullen 
uitkomen rond 630 miljoen euro. 
 
De winstprognoses voor Duitsland blijven positief en we vertrouwen er dan ook op dat we een rendement kunnen 
behalen dat licht hoger ligt dan de beoogde doelstelling van 10-12%. De uitvoering van het 
investeringsprogramma, dat altijd met enig extern risico gepaard gaat, vordert goed en we verwachten dat de 
totale investeringen voor 2018 ongeveer 470 miljoen euro zullen bedragen. 
 
 
 
 

Financiële kalender 

Publicatie jaarresultaten 2018        22 februari 2019 
Publicatie jaarverslag 2018        begin april 2018 

Algemene aandeelhoudersvergadering 2018      14 mei 2019  
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Over Elia Group 

EEN EUROPESE TOP 5 SPELER  

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We 

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in 

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers 

van elektriciteit. Met fialen in België (Elia) en het 

noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 

18.600 km aan hoogspannings-verbindingen. Onze 

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de 

samenleving een robuust elektriciteitsnet dat 

belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We 

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde 

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én 

betaalbaar energiesysteem.  

WIJ MAKEN DE ENERGIETRANSITIE 

WAAR 

 Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, 

stimuleert Elia groep zowel de integratie van de 

Europese energiemarkt als de decarbonisering van 

onze samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar 

operationele systemen en ontwikkelt marktproducten 

zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang 

krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de 

energietransitie waar… 

 

IN HET BELANG VAN DE SAMENLEVING 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia 

groep zich in voor het belang van de samenleving. We 

spelen in op de snel veranderende energiemix met 

meer hernieuwbare energie en passen ons 

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook 

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget 

worden uitgevoerd en met een maximale focus op 

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan 

we voor een proactief stakeholder management 

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en 

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie 

opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste 

van onze sector en bevoegde overheden om het 

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.  

INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert 

Elia groep diverse consulting diensten aan 

internationale klanten via Elia Grid International (EGI). 

Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link 

dat een eerste onderzeese elektrische interconnector 

bouwt tussen België en Groot-Brittannië. 

Elia groep is actief onder de juridische entiteit Elia 

System Operator, een beursgenoteerde onder-

neming waarvan de referentieaandeelhouder de 

gemeentelijke holding Publi-T is. 

www.elia.be / www.eliagroup.eu 

Elia System Operator   
Boulevard de l’Empereur 20  
1000 Brussels – Belgium 

50Hertz GmbH  
Heidestraße 2   
D-10557 Berlin – Germany  
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