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Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2014 
 

 Elia Transmission kende een geslaagde uitgifte van obligaties 

voor € 350 miljoen  

 Het Plan Wathelet voorziet nieuwe taak voor Elia 

 Elia Transmission en 50Hertz zetten verdere belangrijke stappen 

in de éénmaking van de energiemarkt 

 Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur Elia op de agenda van 

de algemene vergadering van 20 mei 2014 
 

 
Geslaagde uitgifte van obligaties voor € 350 miljoen in het kader van 
EMTN-programma van Elia van € 3 miljard  

Elia Transmission heeft met succes een Eurobond van € 350 miljoen op 15 jaar 
uitgegeven in het kader van zijn EMTN-programma van € 3 miljard. 
Investeerders reageerden zeer positief tijdens de opmaak van het orderboek, 
waarbij meer dan € 1,7 miljard werd aangeboden en meer dan 150 
investeerders uit 32 landen werden aangetrokken. Deze transactie onderlijnt 
eens te meer de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van Elia op de 
obligatiemarkten. De kredietmarge van de transactie werd vastgelegd op + 82 
basispunten boven de mid-swap rente van 15 jaar, resulterend in een coupon 
van 3,0%. De opbrengsten van de uitgifte van deze obligatielening zullen 
worden aangewend om de leningen die in mei vervallen terug te betalen en voor 
algemene bedrijfsdoeleinden. 
 

Strategische reserves, een nieuwe taak van Elia  

Vanaf dit jaar zal Elia tijdens de winterperiode een strategische reserve moeten 
voorzien, als de Staatssecretaris voor Energie dat nodig acht. Vooraleer hij dat 
kan beslissen moeten Elia en de Algemene Directie Energie van de FOD Energie 
respectievelijk een analyse en advies hebben gemaakt over de situatie en de 
risico’s voor de bevoorradingszekerheid in België voor de komende winter. Op 
basis van die informatie heeft de staatssecretaris het volume bepaald dat vanaf 
1 november 2014 beschikbaar moet zijn voor problemen met de 
bevoorradingszekerheid. In de tussentijd treft Elia de nodige voorbereidingen 
voor een vlotte implementatie van dit nieuwe mechanisme.  

De strategische reserves zijn het gevolg van het Plan Wathelet. Met dat plan wil 
Staatssecretaris voor Energie, Melchior Wathelet, de elektriciteitsvoorziening in 
België handhaven, en dat zowel op korte, als middellange en lange termijn.  

 

Lancering van NWE Price Coupling voor Day-Ahead markt  

Op 4 februari werd met succes de marktkoppeling voor North West Europe 
(NWE) Day-Ahead gelanceerd door de 13 netbeheerders en de 4 
elektriciteitsbeurzen die aan het project hebben deelgenomen. Vanaf 4 februari 
gebruikt de Noordwest-Europese regio een gezamenlijke technische oplossing 
om de day-ahead markten van de Centraal-West-Europese regio (België, 
Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg) met Scandinavië en Groot-
Brittannië te koppelen. 
 
De oplossing die werd ingevoerd (ook PCR genaamd) werd ontwikkeld door een 
aantal Europese elektriciteitsbeurzen met als doel een uniek algoritme en 
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eenvormige werkingsprocedures te leveren om de prijzen te berekenen alsook om op een efficiënte manier 
gebruik te maken van de grensoverschrijdende 
transmissiecapaciteit, die door de TNB's wordt berekend en door hen op gecoördineerde wijze op de markt 
wordt aangeboden. 
 
De Belgische elektriciteitsmarkt is al sinds 2006 gekoppeld. In een eerste etappe was België gekoppeld met 
zijn rechtstreekse buurlanden (Frankrijk en Nederland). Verdere integratie had in november 2010 plaats in 
de regio CWE met de Noord-Europese regio op basis van een andere technische oplossing. De 
marktkoppeling binnen de NWE-regio is een belangrijke stap vooruit in de richting van een geïntegreerde 
Europese elektriciteitsmarkt. 

 

Gesprekken met CREG over het nieuwe regelgevende kader zijn opgestart 

De gesprekken tussen Elia Transmission en de CREG, de Belgische regulator van de gas- en de 
elektriciteitsmarkt, over het nieuwe regelgevende kader, van toepassing vanaf 1 januari 2016, zijn 
ondertussen opgestart. De CREG wil tegen het begin van de zomer een eerste versie van het mogelijke 
regelgevend kader ter consultatie publiceren. Zij zal nadien het document met verschillende stakeholders af 
toetsen om tegen het eind van 2014 met een definitief regelgevend kader te komen. In 2015 zal Elia 
Transmission dan een tariefvoorstel indienen op basis van het nieuwe tarifaire kader.  

 

Overeenkomst tussen de Poolse (PSE) en de Duitse transmissienetbeheerder (50Hertz) over 
dwarsregeltransformatoren: een belangrijke stap voor de verdere eenmaking van de Europese 
energiemarkt. 

De Poolse transmissienetbeheerder en 50Hertz hebben een oplossing gevonden voor het probleem van de 
niet-geplande grensoverschrijdende energiestromen tussen Polen en Duitsland. In maart ondertekenden zij 
in Warschau een overeenkomst over de werking van de dwarsregeltransformatoren ('phase shifting 
transformers' of PST). Daardoor zal de systeemveiligheid worden verhoogd en wordt bijkomende capaciteit 
beschikbaar tussen Duitsland en Polen voor de uitwisseling van elektriciteit over de grenzen heen. Dat zal de 
Europese energiemarkt bijgevolg faciliteren. 

 

Nieuwe dochteronderneming van Elia groep versterkt internationale activiteiten 

De evolutie in de energiesector - de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (HEB), de vooruitgang 
van de hoogspanningstechnologie en het lopende proces van integratie en deregulering van competitieve 
elektriciteitsmarkten - plaatsen netbeheerders wereldwijd voor belangrijke nieuwe uitdagingen. Om aan deze 
uitdagingen als netbeheerder het hoofd te bieden en nieuwe opportuniteiten proactief te benutten, biedt de 
Elia groep zijn knowhow op de internationale markt aan, meer bepaald via de speciaal hiervoor opgerichte 
entiteit Elia Grid International (EGI).  
 
Als een dynamische, toekomstgerichte onderneming bieden wij innovatieve en hoogtechnologische 
netoplossingen aan. Wij staan open voor partnerschappen op lange termijn, om zo onze oplossingen te 
ontwikkelen. 
 
Meer informatie vindt u op de officiële website www.eg-international.com 

 

Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur Elia 

De heren Luc Van Nevel, Thierry Willemarck en Clément De Meersman zetelen sinds 12 jaar als 
onafhankelijke bestuurders in De Raad van Bestuur van Elia. Als gevolg van de wettelijke beperkingen 
kunnen ze hun functie niet langer verderzetten en stellen daarom hun mandaat ter beschikking aan de 
algemene vergadering.  
 
De Raad van Bestuur stelt tijdens de algemene vergadering van 20 mei voor om de heer Luc De 
Temmerman, de heer Frank Donck en mevrouw Saskia Van Uffelen te benoemen tot nieuwe onafhankelijke 
bestuurders van de onderneming. 
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Verder stelt de Raad van Bestuur, op vraag van Publi-T, de algemene vergadering van 20 mei voor om de 
heer Luc Hujoel te benoemen tot niet-onafhankelijk bestuurder en dit ter vervanging van Jennifer Debatisse, 
die ontslag neemt. 
 
Financiële vooruitzichten  

Zoals vermeld in het persbericht naar aanleiding van de jaarresultaten 2013 kan de Elia groep geen concrete 
winstvoorspellingen doen aangezien het jaarresultaat afhankelijk is van parameters die pas aan het einde 
van 2014 bekend zullen zijn of die pas dan berekend kunnen worden (meer bepaald de gemiddelde 
Belgische rentevoet op 10 jaar, de beta van het Elia-aandeel of de inflatie). 
 
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 20 mei 2014 voorstellen om 
een dividend van € 1,54 bruto per aandeel uit te keren. Het dividend voor het boekjaar 2013 wordt 
uitgekeerd op 4 juni 2014 (datum van onthechting van de coupon is 30 mei vóór opening van de beurs) 
tegen afgifte van coupon 10. De betaling gebeurt aan de Belgische loketten van Belfius, BNP Paribas Fortis, 
KBC Bank en ING. ING is ook de centrale betalingsagent. 
 

Financiële kalender 

Algemene vergadering over 2013       20 mei 2014 
Notering aandeel ex-coupon nummer 10      30 mei 2014 
Betaling dividend over 2013        4 juni 2014 
Publicatie halfjaarresultaten 2014       29 augustus 2014 
Tussentijdse informatie Q3 2014       14 november 2014 
 
Over Elia: 
 
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Elia Transmission in België 
en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse 
transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van Duitsland). Met meer dan 1900 medewerkers en een 
netwerk van zo’n 18 300 km hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindconsumenten behoort de groep 
tot de top 5 van de Europese netbeheerders. Hij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van 
elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor de import en 
export van elektriciteit van en naar de buurlanden. De groep is een drijvende kracht in de ontwikkeling van de Europese 
elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie. 
 
Naast zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven een waaier van 
consultancy- en engineeringactiviteiten aan. 
 
De groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de 
belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding  
Publi-T is. 
 
 

 


