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Zeer sterke waardestijging 
bij dochter 50 Hertz

De laatste maanDen haalDe Elia enkele 
keren de krantenkoppen. Het ging vooral 
om 50 Hertz, de Duitse netbeheerder waar-
van Elia 60 % bezit. Elia verwierf die deel-
neming in maart 2010 in consortium met 
het IFm Global Infrastructure Fund dat de 
overige 40 % binnenhaalde. De waarde-
ring van 50 Hertz bedroeg toen 810 miljoen 
euro (enterprise value = eigen vermogen + 
vreemd vermogen). 

Eerder dit jaar gaf het fonds aan dat het 
20 % van 50 Hertz wilde verkopen. Elia ver-
wierf deze 20 % voor 976,5 miljoen euro.

Waardecreatie
Deze transactIe lIjkt aan te geven dat er 
een enorme waardecreatie was sinds Elia 
ruim acht jaar gelden instapte in 50 Hertz 
en er de operationele leiding nam. 

50 Hertz werd in 2010 gewaardeerd op 
464,6 miljoen euro voor 100 %. Vandaag 
bedraagt die waardering (op basis van de 
aankoop van 20 % door Elia) 4,882 miljard 
euro (5 × 976,5 miljoen euro). De waarde-
ring in 2010 kwam neer op 0,7 keer het ei-
gen vermogen van eind 2009. De huidige 
waardering komt overeen met 3,52 keer het 
eigen vermogen. De geboden waarderings-

ratio ligt dus 5 maal ho-
ger, in de periode 2009/17 
steeg het eigen vermogen 
van 50 Hertz van 662 mil-
joen euro tot 1,385 miljoen 
euro. 
Elia kocht in 2010 dus 60 % 
van 50Hertz voor voor 
278,8 miljoen euro. Op 
basis van de huidige waar-
dering is deze 60 % nu 
2,928 miljard euro waard. 
De waarde ging dus maal 
10, te verklaren door een 
verdubbeling van het ei-
gen vermogen enerzijds 
en anderzijds een vervijf-
voudiging van de waarde-
ringsratio. Die hoge waardering heeft alles 
te maken met de Chinese interesse om in 
te stappen in 50Hertz. We mogen dus niet 
de volledige waarde van deze 20 % deelne-
mingen extrapoleren.

Chinezen vangen weer bot
nIet veel later zette hetzelfde investe-
ringsfonds ook zijn resterende 20 % in de 
etalage. In principe was Elia opnieuw aan 

zet omdat het een voor-
kooprecht heeft op de 
aandelen. Elia oefende 
dat voorkooprecht uit, 
maar verkocht de aan-
delen onmiddellijk door 
aan kfW, een Duitse 
financiële overheidsin-
stelling. Dat bracht een 
beter bod uit dan het 
Chinese State Grid, dat 
eerder ook in het Vlaam-
se Eandis wilde inves-
teren. Vond dat het met 
80 % voldoende con-
trole had en de Duitsers 
wilden net als de Vla-
mingen met Eandis lie-

ver niet dat de Chinezen zich inkochten in 
het strategische hoogspanningsnetwerk. 

In de resultaten van de eerste jaarhelft 
is er al een gedeeltelijke impact van de aan-
koop van die bijkomende 20 % in 50 Hertz. 

Over de eerste 4 maanden werd het 
belang van 60 % in 50 Hertz nog geconso-
lideerd volgens de vermogensmutatie-
methode (alleen het deel van nettowinst 
wordt in resultatenrekening opgenomen) 

en over mei en juni werden de cijfers 
van 50 Hertz voor 100 % opgenomen 
in de resultatenrekening. Onder-
aan de resultatenrekening werd een 
correctie doorgevoerd voor het deel 
van derden (dus voor de 20 % die Elia 
doorverkocht en dus niet bezit van 
50 Hertz). In de bijgevoegde tabel ge-
ven we een overzicht van de halfjaar-
resultaten van Elia Groep, alsook van 
de 2 belangrijkste filialen, met name 
Elia Transmission (B) en 50 Hertz (D). 

We starten bij de cijfers van het 
Belgische Elia Transmission (het Bel-

Elia heeft goud in handen met Duits 
hoogspanningsnetwerk 

 ELIA Tr. 50 Hertz Elia Groep
(in miljoen euro) 17H1 18H1 17H1 18H1 17H1 18H1 Δ 17/18
Omzet 425,2 437,9 683,0 600,0 425,2 632,1 48,7 %
o.a. vermogensmutatie n.r. n.r. n.r. n.r. 52,8 64,7 n.r.
Bedrijfswinst 109,6 103,8 158,6 218,2 160,8 219,3 36,4 %
EBITDA 173,0 173,8 231,7 228,2 224,2 316,3 41,1 %
Financieel resultaat -37,3 -28,8 -28,0 -23,4 -37,2 -35,7 n.r.
Deel derden n.r. n.r. n.r. n.r. -0,1 5,4 n.r.
Nettowinst 51,3 56,0 85,3 133,9 102,6 142,2 38,6 %
Winst p/a n.r. n.r. n.r. n.r. 1,68 2,33 38,7 %
Eigen vermogen p/a n.r. n.r. n.r. n.r. 42,1 42,9 1,9 %

De hoge waardering heeft 
alles te maken met de 

Chinese interesse
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gische hoogspanningsnetwerk) dat zijn 
omzet zag stijgen met 3 % tot 437,9 miljoen 
euro. Het profiteerde van hogere interna-
tionale inkomsten, alsook van compen-
saties voor onevenwichten op het net. De 
bedrijfswinst daalde echter (-5,3 %) tot 
103,8 miljoen euro door uitzonderlijke ju-
ridische kosten (-3,1 miljoen euro) voor de 
aankoop van het belang in 50 Hertz, terwijl 
er ook hogere niet-gereguleerde kosten 
waren (die niet gecompenseerd worden). 

Het financiële resultaat kende een 
mooie verbetering door lagere financiële 
lasten en een positieve herwaardering van 
het oorspronkelijke belang in 50 Hertz. Wel 
waren er bijkomende financiële kosten 
voor de rente-indekkingen voor de finan-
ciering van de aankoop van het 20 %-be-
lang in 50 Hertz. In totaal nam de netto-
winst van Elia Transmission met 9,2 % toe. 

Omzetdaling
BIj 50 hertz Was er een omzetdaling van 
12,2 % door tariefdalingen die aan de klan-
ten toegestaan moesten worden. De be-
drijfswinst daarentegen steeg in belang-
rijke mate dankzij de vrijmaking van een 
historische provisie. De eBItDa daalde 
1,5 % door een lagere investeringsvergoe-
ding. De nettowinst nam 57 % toe door een 
combinatie van hogere bedrijfswinst en 
een verbetering van het financieel resul-
taat, getemperd door hogere belastingen.

De vertaling van de resultaten van bei-
de filialen naar het groepsresultaat wordt 
dus iets complexer door de combinatie 
van 2 consolidatiemethodes, zoals hoger-
vermeld. De evolutie van de cijfers wordt 
daarenboven vertekend door de belangrij-
ke provisie (minus belastingeffect hierop) 

die werd vrijgemaakt bij 50 Hertz. Maken 
we abstractie hiervan, dan schatten we 
de winstgroei van Elia Groep tussen 5 en 
10 %. Feit is ook dat de aankoop van de bij-
komende schijf van 20 % van 50 Hertz een 
positieve impact heeft op de resultaten 
van Elia Groep. De financieringskost voor 
die aankoop ligt immers lager dan het ren-
dement van 50 Hertz. 

Volledigheidshalve moeten we nog 
meegeven dat de financiering van die aan-
koop (van bijna een miljard euro) plaats 
vond via een overbruggingskrediet. De 
bedoeling is om dit krediet te herfinancie-
ren door een combinatie van een klassieke 
obligatielening van 300 miljoen euro en 
een hybride lening van 700 miljoen euro. 
Een hybride lening (bv. een converteerbare 
lening) houdt een aandelencomponent in, 
waardoor er op termijn nieuwe aandelen 
gecreëerd kunnen worden, met een ze-
kere verwatering tot gevolg. Die verwate-
ring is niet voor de korte termijn, wat goed 
nieuws is voor de aandeelhouder van Elia. 
Het is wel opmerkelijk dat er geen kapi-
taalverhoging plaats vindt, eerder had het 
management aangegeven dat er een zou 
plaats vinden om de belangrijke netwer-
kinvesteringen in België en in Duitsland 
te financieren. Maar uitstel lijkt ons geen 
afstel.

Dividend
het BelangrIjkste voor De aandeelhou-
der is dat het dividend (en de politiek van 
geleidelijke groei van dat dividend) niet 

in gevaar is door de aankoop van dat bij-
komend belang in 50 Hertz. We schatten 
het dividend voor 2018 op 1,16 euro netto, 
goed voor een dividendrendement van 
2,20 %. Dit lijkt weinig op het eerste zicht, 
maar we mogen niet vergeten dat slechts 
een deel van de winst (minder dan 50 % in 
2017) uitgekeerd wordt en dat de niet-uit-
gekeerde winst herinvesteerd wordt, wat 
het bedrijf toelaat om bijkomend te groei-
en. Zo bedroeg het eigen vermogen per 
aandeel eind 2014 37,6 euro, eind 2015 was 
dat 39,7 euro, eind 2016 41,2 euro en eind 
2017 43,4 euro. Na de dividenduitkering 
bedroeg het eigen vermogen eind juni 2018 
42,9 euro per aandeel. 

Gert De Mesure
Redactie 11 augustus 2018

Koers Elia 53 euro
www.elia.be/nl

 De tekst in het kaderstuk is een deel uit het 
analistenrapport dat Gert De Mesure be-
gin dit jaar maakte van Elia. Het volledige 
rapport van 28 februari kunnen vFB-leden 
terugvinden op onze website. Ga naar de 
menubalk bovenaan de homepage, klik dan 
op ‘Bedrijfsinformatie’ en dan op ‘Analis-
tenrapporten.’ U ziet dan een chronologisch 
overzicht van alle analistenrapporten. Of 
klik gewoon ‘Elia’ in het zoekvenster.

Uit het analistenrapport

De FInancIële aantrekkelIjkheID 
van het aandeel is de combinatie van 
Elia en 50 Hertz, die beiden in een sterk 
gereglementeerde markt opereren en 
regelmatig elkaars resultaten kunnen 
compenseren. Het risico van deze acti-
viteiten is heel beperkt, terwijl de ver-
goedingsmechanismen toch een aan-
trekkelijk rendement voor de belegger 
kunnen opleveren. De stijgende noden 
op het vlak van elektriciteitstransport 
over grotere afstanden, deels door de 
windmolenparken op zee, maken dat 
de investeringen hoog blijven. Hoe ho-
ger de investeringen en dus ook hoe ho-
ger de activa, hoe hoger het rendement 
voor de aandeelhouder, Elia en 50 Hertz 
krijgen immers een vergoeding op hun 
activa. De enige vraag is hoe de koers op 
een geleidelijke verhoging van de lan-
getermijnrente zal reageren. In de laat-
ste maanden bleef de koers hiervoor 
ongevoelig, we denken dat dit nog een 
tijd zo zal blijven.

Bij 50 Hertz was er een omzetdaling 
van 12,2 % door tariefdalingen
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