28 augustus 2018
maandag 24 september
2018

Elia sluit met succes langetermijnfinanciering af
voor verwerving van een bijkomend belang van
20% in Eurogrid.
BRUSSEL | Elia System Operator nv (‘Elia’) heeft vandaag met succes een obligatielening op 10 jaar
van € 300 miljoen en een perpetuele hybride lening van € 700 miljoen uitgegeven om het
overbruggingskrediet te herfinancieren voor de aankoop van het bijkomend belang van 20% in
Eurogrid International cvba (‘Eurogrid’).
Het bijkomend belang van 20% dat Elia op 26 april 2018 verwierf in Eurogrid, de holdingmaatschappij van de
Duitse transmissienetbeheerder 50Hertz Transmission GmbH (‘50Hertz’), werd door Elia tijdelijk gefinancierd
met een overbruggingskrediet. Zoals eerder aangekondigd gebeurt de langetermijnfinanciering door de
uitgifte van een mix van een hybride lening en een obligatielening, waarbij de opbrengsten aangewend
worden om het overbruggingskrediet af te lossen.
De obligatielening van € 300 miljoen vervalt in 2028 en heeft een jaarlijkse coupon van 1,50%.
De hybride lening van € 700 miljoen heeft een eerste vervaldatum in december 2023 en een coupon van
2,75%, met daarna om de vijf jaar een herziening. De hybride lening heeft van S&P een krediet rating BBBgekregen. De hybride lening betreft een perpetueel instrument, is achtergesteld op alle niet-achtergestelde
schulden en wordt overeenkomstig IFRS geboekt als eigen vermogen in Elia’s financiële staten (met coupon
die wordt geboekt als dividenden). Vanuit rating perspectief zal de hybride lening door S&P voor 50% als
eigen vermogen worden beschouwd.
Investeerders toonden grote belangstelling voor de langetermijnfinaciering. Het orderboek was op enkele
uren tijd volledig gevuld. De obligatieleningen werden ruimschoots over-ingeschreven.
Bank of America Merill Lynch en BNP Paribas traden op als global coordinators en joint bookrunners en ING
Bank en NatWest Markets Plc als joint bookrunners.

Neem voor meer informatie contact op met:
Investor Relations: Yannick Dekoninck | +32 47 890 13 16 | investor.relations@elia.be
Corporate Communications (N): Marleen Vanhecke | +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be
Corporate Communications (F): Jean Fassiaux | +32 474 46 87 82 | jean.fassiaux@elia.be
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Over Elia groep
EEN EUROPESE TOP 5 SPELER
Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We
zorgen dat productie en verbruik op elk moment in
balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia)
en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren
we 18.600 km aan hoogspanningsverbindingen.
Onze groep behoort daarmee tot de Europese top 5.
Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven
we de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat
belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We
willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde
energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én
betaalbaar energiesysteem.

WIJ MAKEN
WAAR

DE

ENERGIETRANSITIE

Door de uitbouw van internationale hoogspanningsverbindingen en het integreren van steeds grotere
hoeveelheden
hernieuwbare
energieproductie
stimuleert Elia groep zowel de integratie van de
Europese energiemarkt als de decarbonisering van
onze samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar
operationele systemen en ontwikkelt marktproducten
zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang
krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de energietransitie waar.

Headquarters
Elia System Operator
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1000 Brussels – Belgium

IN HET BELANG VAN DE SAMENLEVING
Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia
groep zich in voor het belang van de samenleving.
We spelen in op de snel veranderende energiemix
met meer hernieuwbare energie en passen ons
transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook
voor dat investeringen op tijd en binnen het budget
worden uitgevoerd en met een maximale focus op
veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan
we voor een proactief stakeholdermanagement,
waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en
met alle betrokkenen wederzijdse communicatie
opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste
van onze sector en bevoegde overheden om het
energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD
Naast activiteiten als transmissienetbeheerder levert
Elia groep diverse consultingdiensten aan internationale klanten via Elia Grid International (EGI).
Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo
Link, dat een eerste onderzeese elektrische interconnector bouwt tussen België en Groot-Brittannië.
Elia groep is actief onder de juridische entiteit Elia
System Operator, een beursgenoteerde onderneming
waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
www.elia.be
www.eliagroup.eu
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