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Raad van bestuur keurt nieuwe bedrijfsstructuur
Elia groep goed
Formele goedkeuring van bepaalde aspecten van de transactie wordt op 8 november 2019 voorgelegd aan de buitengewone aandeelhoudersvergadering
Gereglementeerde informatie

De raad van bestuur van Elia System Operator stemt in met de nieuwe bedrijfsstructuur van Elia
groep. De beslissing kon genomen worden nadat een aantal voorwaarden waren vervuld: de
goedkeuring van de regulator en de bevestiging van de conformiteit met de Belgische Elektriciteitswet. Op 8 november zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden samengeroepen. Het hoofddoel van de nieuwe bedrijfsstructuur is de gereguleerde activiteiten van Elia in België af te zonderen en af te schermen van de niet-gereguleerde en gereguleerde activiteiten buiten
België. Dankzij de nieuwe structuur zal Elia de mogelijkheid hebben om de huidige en toekomstige Belgische en Europese activiteiten (gereguleerd en niet-gereguleerd) te ontwikkelen zoals
uitgestippeld in onze groeistrategie.
In de persberichten van 8 april 2019 en 26 juli 2019 gaven we al aan dat Elia bekijkt hoe ze haar interne organisatie
kan optimaliseren. De aanzet hiertoe was de bepaling in de nieuwe Belgische tariefmethodologie voor 2020-2023 die
de impact definieert van de door Elia aangegane leningen voor de financiering van niet-gereguleerde activiteiten (met
andere woorden: alle andere activiteiten dan de gereguleerde activiteiten in België) op de gereguleerde tarieven.
De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft bevestigd dat een dergelijke reorganisatie, waarbij de Belgische gereguleerde activiteiten van Elia worden afgeschermd van de niet-gereguleerde activiteiten, het risico op kruissubsidiëring aanzienlijk zou verminderen tussen de gereguleerde activiteiten en de niet-gereguleerde of gereguleerde activiteiten buiten België. Bovendien zorgt de reorganisatie voor een gepast kader zodat Elia
haar niet-gereguleerde en gereguleerde activiteiten buiten België verder kan ontwikkelen.
Onze raad van bestuur keurde de nieuwe bedrijfsstructuur goed die het mogelijk
maakt om onze ambitieuze groeistrategie voort te zetten en de kansen die de energietransitie met zich mee brengt, te grijpen. We kijken ernaar uit om te blijven meewerken aan het uitbouwen van een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem in het
belang van de samenleving.
Chris Peeters, CEO Elia groep
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‘Elia System Operator’ wordt ‘Elia groep’
De nieuwe bedrijfsstructuur houdt in dat ‘Elia System Operator’, de huidige transmissienetbeheerder (TNB), een holding wordt en een nieuwe naam krijgt, met name ‘Elia groep’, en beursgenoteerd blijft. Nadat de nieuwe structuur is
doorgevoerd, zal het holdingbedrijf aandelen hebben in verschillende filialen, waaronder het recent opgerichte filiaal,
Elia Transmission Belgium SA/NV (‘Elia Transmission Belgium’). Elia groep zal ook aandelen houden in andere filialen, zoals Eurogrid International dat zeggenschap heeft over 50Hertz Transmission GmbH (‘50Hertz’), een TNB die
actief is in Duitsland, en Elia Grid International (‘EGI’). Als de operatie rond is, zal Elia Transmission Belgium de Belgische gereguleerde activiteiten overnemen en worden aangewezen als de TNB voor het Belgische hoogspanningsnet.

Buitengewone aandeelhoudersvergadering op 8 november 2019
Een deel van de volgende stap is de buitengewone aandeelhoudersvergadering die zal worden samengeroepen op 8
november om bepaalde aspecten van de reorganisatie te bekrachtigen en een aantal wijzigingen in de beheersstructuur van Elia groep goed te keuren die in de toekomst een holdingbedrijf zal zijn die niet langer onderworpen is aan
de Elektriciteitswet. Zodra deze elementen bekrachtigd zijn, zullen we de nodige schikkingen treffen met het oog op
de aanstelling van Elia Transmission Belgium als TNB op het federale niveau en de regionale niveaus in België. Elia
zal al het mogelijke doen om dit tegen 31 december 2019 af te ronden.

Meer informatie over de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 8 november is vanaf midden oktober beschikbaar op https://www.eliagroup.eu/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview

Verzoek tot instemming in verband met obligatieleningen
Met het oog op de implementatie van de reorganisatie, zal Elia groep ook een verzoek tot instemming lanceren voor
de verschillende uitstaande obligatieleningen. Meer informatie over het verzoek tot instemming kan binnenkort geraadpleegd worden op de Investor Relations pagina’s van onze websites: elia.be en eliagroup.eu.
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3

Over Elia groep
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in

groep zich in voor het belang van de samenleving.

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbrui-

We spelen in op de snel veranderende energiemix

kers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en

met meer hernieuwbare energie en passen ons

het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook

18.990 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met

worden uitgevoerd en met een maximale focus op

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat be-

we voor een proactief stakeholdermanagement,

langrijk is voor de socio-economische welvaart. We

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie op-

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én

starten. We stellen onze expertise ook ten dienste

betaalbaar energiesysteem.

van onze sector en bevoegde overheden om het
energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Wij maken de energietransitie waar
Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

Internationaal georiënteerd

verbindingen en het integreren van steeds grotere

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder levert

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

Elia groep diverse consultingdiensten aan internatio-

muleert Elia groep zowel de integratie van de Euro-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat

samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar ope-

een eerste onderzeese elektrische interconnector re-

rationele systemen en ontwikkelt marktproducten zo-

aliseerde tussen België en Groot-Brittannië. Elia

dat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang

groep is actief onder de juridische entiteit Elia Sys-

krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de energie-

tem Operator, een beursgenoteerde onderneming

transitie waar.

waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
Meer informatie: eliagroup.eu
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