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SOLAR IMPULSE: WHEN IMAGINATION  
AND INNOVATIVE CHEMISTRY MAKE  
THE IMPOSSIBLE POSSIBLE, TOMOR-

ROW’S HOPES ARE ACHIEVED TODAY.

WWW.SOLVAY.COM

De Gewone Algemene Vergadering Solvay 
heeft op 10 mei plaatsgevonden. Het proces 
verbaal en de resoluties zijn beschikbaar op 
onze website www.solvay.com, sectie beleg-
gers. Een webcam is ook beschikbaar.

Lees het  jaarverslag Solvay 2015 om meer te 
vernemen over de Groep :  financiële en extra 
financiële informatie en het ondernemings-
bestuur.
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Elia ziet nettowinst stijgen

Op de VFB-Happening was Tom 
Schockaert, de investor relations verant-
woordelijke van Elia, een druk bevraagd man. 
Dat de meeste vragen over het dividend gin-
gen, zal niemand verbazen. Door de defensie-
ve aard van zijn activiteiten en het aantrekke-
lijke dividendrendement is Elia een van de 
meer aantrekkelijke dividendaandelen op de 
beurs van Brussel.

Het is niet alleen de aard van de activitei-
ten die voor een zekere stabiliteit zorgt, maar 
ook het regel- en wetgevend kader heeft een 
relatief laag risico tot gevolg. Het lage risico 
is een element, maar de vergoeding die Elia 
ontvangt op de inzet van de activa wordt ver-
goed op basis van een ingewikkelde formu-
le die als basis het rendement op de 10-jari-
ge Belgische staatsobligatie heeft. Gezien de 
evolutie van het rendement (lager en lager) 
is er een sterk negatieve impact. Desondanks 
slaagt Elia er in om zijn resultaat op peil te 
houden en zelfs te laten stijgen.

Door uitzonderlijke positieve elementen 
steeg de nettowinst met 25,4 % tot 210,6 mil-
joen euro, zonder die uitzonderlijke resulta-
ten kwam de winstgroei uit op 14,6 % tot 175,8 
miljoen euro. Elia boekte een beter financieel 
resultaat (daling financiële kostprijs van de 
schuld), profiteerde van inkomsten van Elia 
Grid International en kon de provisies voor 
schadegevallen verminderen. Tegelijkertijd 
realiseerde het een verbetering van de ope-
rationele prestatie. In Duitsland bij 50Hertz 
ontving Elia een hogere vergoeding door een 
toename van het investeringsvolume en dus 
een verhoging van de activa (waarop een ver-
goeding ontvangen wordt).

Daling pay-outratio Maar net als in 
de voorbije jaren laat Elia het dividend niet 
stijgen in dezelfde mate als de winst per aan-
deel (zie grafiek), met een verdere daling van 
de pay-outratio (= brutodividend gedeeld 
door winst per aandeel) tot gevolg. De daling 
van die pay-outratio is bewust om de grote 
investeringen die gepland zijn, te kunnen fi-

nancieren. In 2015 investeerde de groep 1,255 
miljard euro (353 miljoen euro door Elia en 
902 miljoen euro door 50Hertz, de cijfers van 
50Hertz komen voor 50 % in de balans van 
Elia), 52 % meer dan in 2014. Ondanks die 
sterke toename, bleef de stijging van de net-
to financiële schuld (van 2,539 naar 2,583 mil-
jard euro) beperkt.

Maar de investe-
ringsplannen voor 
de periode 2016/20 
zijn een stuk om-
vangrijker. Voor 
Elia gaat het om 2,2 
miljard euro, voor 
50Hertz om 3,5 mil-
jard euro. Elia werkt 
verder aan de uit-
bouw van de on-
derzeese Nemo-link 
met Groot-Brittan-
nië (Richborough) 

die aansluit op de bovengrondse Stevinlijn 
(van Zeebrugge naar Zomergem). Tevens 
worden de import/exportlijnen met onze 
buurlanden verder versterkt. 50Hertz heeft 
ook nog belangrijke offshorelijnen (Baltische 
zee, Kriegers Flak en Ostwind) af te werken, 
op het Duitse grondgebied zijn de investerin-
gen gericht op het transport van elektriciteit 

van (het energierijke) noorden van Duits-
land naar Zuid-Duitsland.

Dat belangrijke investeringsprogram-
ma in België en Duitsland zal de groep niet 
met de lopende cash-flow kunnen financie-
ren, terwijl er ook beperkingen gelden voor 
de schuldfinanciering. Het wordt dus uitkij-
ken naar een of andere kapitaaloperatie, mis-
schien nog niet dit jaar, maar wel in 2017 of 
ten laatste in 2018.

Wat wel zeker is, is dat begin juni het divi-
dend geknipt zal kunnen worden, goed voor 
een nettodividendrendement van 2,5 %. Die 
2,5 % ligt natuurlijk niet zo hoog, waardoor 
we ons niet moeten haasten om te kopen.
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 FY14 FY15 FY14 FY15 FY14 FY15 ∆14/15

Omzet 836,3 851,4 1022,8 1495,6 836,3 851,4 1,8 %

Bedrijfswinst 195,5 218,0 281,2 305,4 289,7 336,4 16,1 %

Financieel restaurant -100,6 -92,8 -29,8 -18,9 -100,8 -92,8

Nettowinst 73,7 92,2 156,8 197,3 167,9 210,6 25,4 %

Winst p/a n.r. n.r. n.r. n.r. 2,77 3,47 25,3 %

Recurrente winst 75,0 88,0 130,6 146,3 153,4 175,8 14,6 %

Idem p/a n.r. n.r. n.r. n.r. 2,53 2,89 14,2 %

Eigen vermogen p/a n.r. n.r. n.r. n.r. 37,6 39,7 5,6 %
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