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Elia Group publiceert sterke halfjaarresultaten
Elia Group blijft op koers om de energietransitie te realiseren. In de eerste helft van dit jaar
liepen de netinvesteringen voor op de planning. In totaal hebben we €203,9 miljoen
geïnvesteerd in België en €419,7 miljoen in Duitsland. De uitbreiding van het
marktkoppelingsmechanisme tot de day-ahead markt draagt bij tot de versnelling van de
energietransitie. De CREG keurde de Belgische tariefmethodologie voor 2024-27 goed en er
was een succesvolle kapitaalsverhoging ter waarde van €590,1 miljoen. De adjusted nettowinst
steeg met 24,1% tot €186.7 miljoen, dankzij sterke resultaten bij zowel Elia Transmission
Belgium, 50Hertz en Nemo Link. De financiële vooruitzichten voor 2022 zijn bevestigd.
Lees het persbericht

Bekijk de livestream video

Successvolle kapitaalsverhoging van €590,1 miljoen
Met het luiden van de klok op Euronext
Brussel rondde Elia Group de succesvolle
kapitaalsverhoging af. Alle nieuwe aandelen
die aangeboden werden in de aanbieding met
voorkeurrechten, werden onderschreven
(88,64% in de openbare aanbieding en
11,36% in de private plaatsing) voor in totaal
€590,1 miljoen. Het is de grootste
kapitaalsverhoging in België sinds 2015.

“Deze operatie vond plaats in turbulente tijden en in moeilijke en volatiele markten. Dit toont aan
dat we een robuust groeiverhaal hebben. Onze strategie was in het verleden succesvol en is in
de huidige context nog relevanter geworden”, aldus de CEO van Elia Group, Chris Peeters.
Lees het persbericht

Bekijk de video

Arcadis Ost 1 platform verbonden met het land
In Duitsland is een belangrijke mijlpaal bereikt
in het Duits-Belgische Arcadis Ost 1 project.
Het transmissieplatform van het windpark (dat
eigendom is van 50Hertz en de Belgische
windontwikkelaar Parkwind) is aangesloten op
het onshore net. Met een innovatieve
technische aanpak is het laatste stuk van het
onderzeese kabelsysteem binnengetrokken in
het platform. Een deel van de afwerking staat
nog op de planning. Zodra dit is voltooid,
kunnen de uitgebreide tests beginnen.

Lees meer

Duitse minister van Buitenlandse Zaken bezoekt 50Hertz
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken
Annalena Baerbock bezocht eerst de 50Hertzsite in Neuenhagen. Ze zag er de nieuwe
Uckermark-lijn, die een belangrijke bouwsteen
zal zijn voor het transport van hernieuwbare
energie en voor de elektriciteitsuitwisseling
met Polen. Daarna bezocht de minister het
50Hertz controlecentrum om meer te weten
over de veilige werking van het net. De
minister is op rondreis in Duitsland en bezoekt
locaties die een belangrijke rol spelen in de
nationale veiligheidsstrategie.

Lees meer

Project Mercator-Bruegel op grote hoogte
In Temse en Bornem zijn de mastarmen
vervangen van enkele pilonen. Dit gebeurt op
een hoogte van 130 meter. De werken
kaderen binnen de versterking van de
bestaande hoogspanningslijn (380kV) tussen
Kruibeke en Dilbeek (32 km). Deze verbinding
is een belangrijke schakel in het binnenlandse
net van Elia. De hoogspanningslijn wordt
voorzien van een nieuw type (zwaardere)
elektriciteitsdraden dat meer stroom kan
transporteren (6GW). De werken zijn gestart in
april en worden eind 2026 afgerond.

Lees meer

re.alto behaalt ISO 27001 certificaat
Het behalen van het ISO 27001 certificaat is
een logische stap in de verdere ontwikkeling
van re.alto. De eerste eigen start-up van Elia
Group is een marktplaats voor de uitwisseling
van energiedata van leveranciers en
verbruikers. Gegevensbeveiliging is daarbij
cruciaal. ISO 27001 is de toonaangevende
internationale norm voor het beheren en
toepassen van informatiebeveiliging en
compliance binnen een bedrijf. Het behalen
van het certificaat versterkt zo de ambitie van
re.alto.
Lees het persbericht

Bernard De Clercq in de Raad van Bestuur van RGI
Elia Groups Head of European Affairs,
Bernard De Clercq zetelt sinds juni in de Raad
van Bestuur van het Renewables Grid
Initiative (RGI). RGI is een samenwerking
tussen transmissienetbeheerders en non profit
organisaties die de krachten bundelen om op
een duurzame manier de energietransitie te
realiseren.

Lees meer

Nieuwe CEO voor Coreso
Jan Van Roost (links op foto) is de nieuwe
CEO van Coreso. Coreso is het regionaal
coördinatie servicecentrum voor 50Hertz
(Duitsland), EirGrid (Ierland), Elia (België),
National Grid (Verenigd Koninkrijk), REE
(Spanje), REN (Portugal), RTE (Frankrijk),
Terna ( Italië) en SONI (Noord-Ierland). Het
technisch coördinatiecentrum in Brussel
monitort zo het elektriciteitsnet voor 275
miljoen eindklanten, ongeveer 54% van de
bevolking van de Europese Unie.

Lees meer
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