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ENGIE en Société d'Infrastructures Gazières (SIG), een investeringsvehikel van CNP 

Assurances en Caisse des Dépôts, hebben de overname door SIG van een belang van 

11,5% in GRTgaz van ENGIE voor €1,1 miljard afgerond. 

Met deze transactie bezit SIG, aandeelhouder van GRTgaz sinds 2011 met een 

belang van 25%, nu ongeveer 39% van het bedrijf, terwijl ENGIE de resterende 61% 

behoudt. Deze acquisitie omvat voor SIG de verkoop van 17,8% in Elengy in ruil voor 

nieuwe GRTgaz-aandelen en vereenvoudigt de aandeelhoudersstructuur van 

GRTgaz, die na deze transactie 100% van Elengy bezit. 

De voltooiing van deze transactie betekent een verdere vooruitgang voor ENGIE bij 

de uitvoering van zijn strategisch plan dat erop gericht is zijn blootstelling van Franse 

gasnetwerken naar hernieuwbare energiebronnen en andere infrastructuuractiva 

opnieuw in evenwicht te brengen, terwijl GRTgaz volledig blijft consolideren. 

De aanwezigheid in de hoofdstad van grote nationale infrastructuren en de 

ondersteuning bij hun aanpassing aan de uitdagingen van de energietransitie vormen 

de kern van de strategische prioriteiten van Caisse des Dépôts en CNP 

Assurances. Deze nieuwe investering in GRTgaz past volledig in deze missie en 

bevestigt opnieuw de nauwe relatie van de groep Caisse des Dépôts met ENGIE op 

dit vlak. 

Voor Catherine MacGregor, CEO van ENGIE: “We zijn verheugd met de afronding van 

deze transactie, die een nieuwe mijlpaal betekent in de uitvoering van ons strategisch plan 

en een versterking van een samenwerking van meer dan tien jaar met Caisse des Dépôts en 

CNP Assurances binnen GRTgaz. Met deze transactie bevestigen we opnieuw onze 



gemeenschappelijke visie op de waarde en de sleutelrol die gas, dat geleidelijk aan 

koolstofvrij zal worden, speelt bij het mogelijk maken van een betaalbare en veerkrachtige 

energietransitie.” 

Eric Lombard, CEO van Caisse des Dépôts verklaarde: “Dankzij deze investering in 

GRTgaz versterkt de groep Caisse des Dépôts haar steun voor de ontwikkeling van een 

koolstofneutrale gasmix, volledig in lijn met de doelstellingen van het akkoord van 

Parijs. We zijn verheugd met deze transactie om onze banden met ENGIE verder te 

versterken in de sector van infrastructuren die essentieel zijn voor de energietransitie, 

naast andere belangrijke partnerschappen zoals CNR, de grootste producent van hydro-

elektrische energie in het land, of FEIH/FEIH2, de grootste windenergiecentrale en 

zonneplatform in Frankrijk.” 

Stéphane Dedeyan, CEO van CNP Assurances, voegt toe: “Voor CNP Assurances 

markeert deze transactie de versterking van een zeer strategisch partnerschap met ENGIE 

en naast Caisse des Dépôts. Deze investering in GRTgaz, die zowel past bij het profiel dat 

onze polishouders verwachten als bij de nationale uitdagingen van de energiemixtransitie, 

biedt ook een kans om de inspanningen ten gunste van hernieuwbare gassen te 

intensiveren en deel te nemen aan de ontwikkeling van groene waterstof in de komende 

decennia. ” 

 


