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Geslaagde uitgifte obligatielening voor € 250 
miljoen  
 
Vrijdag 31 maart heeft Elia System Operator NV, de Belgische 

netbeheerder, met succes een nieuwe obligatielening van € 250 miljoen 

op 10 jaar uitgegeven in het kader van haar EMTN-programma(*) van € 

3 miljard. De afsluitingsdatum voor de uitgifte van de obligatielening 

wordt verwacht op 7 april 2017. 

 

Met een belangstelling van 42 investeerders uit 13 landen, beklemtoont 

deze transactie eens te meer de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van 

Elia op de obligatiemarkten. 

 

Het rendement van de transactie werd vastgelegd op +70 basispunten 

boven de mid-swap rente van 10 jaar, resulterende in een coupon van 

1,375%. De opbrengsten van de uitgifte van deze obligatielening zullen 

worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden. De obligaties 

zullen worden genoteerd op de Euronext Brussel. 

 

Belfius, ING, en NatWest Markets traden op als bookrunners voor de 

uitgifte van deze obligatielening.  

 

Met dit aanbod voor een obligatielening bevestigt Elia haar financiële 

strategie voor het beheer van haar schulden via een mix van korte-, 

middellange en lange termijnschulden. Deze uitgifte zal Elia ook in de 

mogelijkheid stellen om verder bij te dragen aan de openstelling van de 

Belgische en Europese energiemarkt en de integratie van energie 

afkomstig van hernieuwbare bronnen.  

 
BELANGRIJKE INFORMATIE  
De kenmerken van de obligatie uitgifte, zoals hierboven weergegeven, vormen 
slechts een samenvatting en geen volledige omschrijving van de obligatie 
uitgifte. Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of 
een verzoek tot aanbiedingen van de obligatie. Deze aankondiging is niet 

bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde 
Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie 
waar deze verspreiding onwettig zou zijn. Er mag geen aankondiging of 
informatie in verband met de obligatie worden verspreid aan het publiek, indien 
de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De Emittent is niet 
aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere 

personen.  

 

(*) Euro Medium Term notes  
 
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 2.000 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.  
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Het bedrijf 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 haar 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. 

 


