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PERSBERICHT  |   Brussel ,  11 januar i  2023  

 

Elia Transmission Belgium heeft met succes 
haar eerste groene obligatie ter waarde van €500 
miljoen uitgegeven  

Elia Transmission Belgium heeft met succes een groene obligatie uitgegeven ter waarde van €500 miljoen in 

het kader van haar EMTN-programma (*) van €3 miljard. De obligaties zijn genoteerd op de Euro MTF 

Luxembourg Stock Exchange. 

  

Op 11 januari 2023 heeft Elia Transmission Belgium (“ETB”) met succes haar eerste groene obligatie ter waarde van 

€500 miljoen uitgegeven. De obligaties hebben een coupon van 3,625% een looptijd van tien jaar 18 januari 2033. Ze 

worden vereffend op 18 januari 2023 en zouden vanaf die datum toegelaten worden tot de verhandeling op de Euro 

MTF Luxembourg Stock Exchange. De uitgifte heeft van S&P Global een BBB+ rating. Deze rating komt overeen met 

de langetermijnrating van Elia Transmission Belgium van 22 december 2022. 

 

ETB zet zich in om de energietransitie te faciliteren. Vanuit dit engagement zullen de opbrengsten van de uitgifte van 

de obligatielening gebruikt worden om nieuwe of bestaande “Eligible Green Projects” (zoals gedefinieerd in het 

“Green Finance Framework” van december 2021) te (her)financieren. Het Green Finance Framework en de Second 

Party Opinion van ISS ESG daarover zijn beschikbaar op European green bonds (eliagroup.eu).  

 

 

“Deze uitgifte van de eerste groene obligatie toont aan dat ETB in staat is tot het diversifiëren 

van haar financieringsbronnen en investeerdersbasis om haar ambitieuze investeringsplannen 

uit te voeren. De transactie is een belangrijk element om ons net te kunnen uitbreiden en zo de 

energietransitie te bevorderen. We zetten ons in voor een succesvolle energiestransitie in een 

duurzame wereld.” 

Catherine Vandenborre, CFO Elia Group   

 

Belfius, BNP Paribas, ING en NatWest Markets traden op als Joint Bookrunners voor deze transactie. 

 

 

 

 

 

 

(*) Euro Medium Term Note: Euro-obligatie op middellange termijn 

 

https://investor.eliagroup.eu/en/financial-position/financial-position-for-elia-transmission-belgium/european-green-bonds
https://investor.eliagroup.eu/en/financial-position/financial-position-for-elia-transmission-belgium/european-green-bonds
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Neem voor meer informatie contact op met:  

 

Investor Relations 

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be 

Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be 

Corporate Communication 

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be 

 

Elia Transmission Belgium SA/NV 

Boulevard de l’Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Brussel | België 

 

Over Elia Group 

Een Europese top 5 speler  

Elia Group is een belangrijke speler in 

elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en 

verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 

miljoen eindgebruikers van elektriciteit. Met filialen in 

België (Elia) en het noorden en oosten van Duitsland 

(50Hertz) beheren we 19.192 km aan 

hoogspanningsverbindingen. Elia Group behoort daarmee 

tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad 

van 99,99% geven we de samenleving een robuust 

elektriciteitsnet, wat 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 

hoogspanningsverbindingen en het integreren van steeds 

grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, 

stimuleren we zowel de integratie van de Europese 

energiemarkt als de decarbonisering van onze 

samenleving. Tegelijk optimaliseren we voortdurend onze 

operationele systemen en ontwikkelen wij nieuwe 

marktproducten zodat nieuwe technologieën en 

marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia Group 

versnelt zo de energietransitie. 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem handelt Elia 

Group in het belang van de samenleving. We spelen in op 

de snelle toename van hernieuwbare energiebronnen door 

ons transmissienet voortdurend aan te passen. We zorgen 

er ook voor dat onze 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 stakeholdermanagement, waarbij we 

heel vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle 

betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We 

stellen onze expertise ook ten dienste van verschillende 

spelers in de sector om het energiesysteem van de 

toekomst uit te bouwen.  

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder leveren we 

ook consultingdiensten aan internationale klanten via onze 

dochteronderneming Elia Grid International (EGI). De 

afgelopen jaren heeft Elia Group enkele nieuwe niet-

gereguleerde activiteiten opgezet, waaronder re.alto en 

Windgrid. re.alto is de eerste Europese marktplaats voor 

de uitwisseling van energiegegevens via 

gestandaardiseerde energie-API’s. Met Windgrid, een 

dochteronderneming, breiden we onze overzeese 

activiteiten verder uit en dragen we bij aan de ontwikkeling 

van offshore elektriciteitsnetten binnen en buiten Europa. 

 

De juridische entiteit Elia Group is een beursgenoteerde 

onderneming waarvan de belangrijkste referentie-

aandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. 

 

eliagroup.eu 
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