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 Algemene Vergadering van 15 mei 2018 stemt in met een bruto dividend van €
1,62 per aandeel
 Elia voltooit alle hoofdcontracten voor de bouw van het Modular Offshore Grid
 ALEGrO-project: de vergunningen zijn verkregen en de bouwwerken zijn gestart
 Kriegers Flak – Combined Grid Solutions: de funderingen zijn geplaatst
 Elia verwerft een bijkomende participatie van 20% in 50Hertz
 Elia is verkozen tot Top Employer
 Financiële vooruitzichten voor 2018 herhaald
Algemene Vergadering van 15 mei 2018 stemt in met een bruto dividend van € 1,62 per
aandeel
Tijdens de Algemene Vergadering van 15 mei 2018, werden de financiële resultaten van 2017 en de uitkering
van het door de Raad van Bestuur voorgestelde bruto dividend van €1,62 per aandeel goedgekeurd.

Elia voltooit alle hoofdcontracten voor de bouw van het Modular Offshore Grid
Na de definitieve investeringsbeslissing van april 2017 heeft Elia inmiddels alle hoofdcontracten voor de bouw
van het Modular Offshore Grid (MOG) toegekend. De implementatie van het MOG-project ligt op schema en is
van plan om tegen het einde van Q3 2019 live te gaan en volledig operationeel te worden in 2020.
Via het MOG-project bouwt Elia een offshore elektrische hub voor vier windparken om de geproduceerde
energie zo efficiënt mogelijk aan land te brengen. Dit project is een primeur voor België en biedt extra kansen
voor de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Noordzee.

ALEGrO-project: de vergunningen zijn verkregen en de bouwwerken zijn gestart
Eind 2017 heeft het ALEGrO-project, de eerste elektrische interconnectie tussen België en Duitsland, alle nodige
vergunningen en goedkeuringen verkregen om de werken in België te starten. In de loop van januari zijn er drie
werven tegelijkertijd opgestart. Allereerst is er de ondergrondse verbinding van 49 kilometer langs de
hoofdinfrastructuur tussen het transformatorstation in Lixhe en het aansluitingspunt met het Amprion-net aan de
Duitse grens. Ten tweede is er het conversiestation in Lixhe, in de gemeente Visé, dat voor de aansluiting zal
zorgen van de ALEGrO-verbinding op het bestaande net, en ten slotte is er de microtunnel die de doorgang van
kabels mogelijk zal maken onder de Maas en het kanaal ter hoogte van het Viaduct van Cheratte. Elia verwacht
dat de bouw van de infrastructuur voor deze interconnectie twee jaar zal duren.
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Kriegers Flak – Combined Grid Solutions: de funderingen zijn geplaatst
In januari zijn de funderingen voor de twee transformatorplatformen verscheept van Oostende naar
Denemarken. Zodra de weersomstandigheden het toelieten, zijn de funderingen op de zeebodem geplaatst. De
Kriegers Flak Combined Grid Solutions zal het Deense offshore windpark Kriegers Flak verbinden met het
Duitse offshore windpark Baltic 2. Het wordt de eerste interconnector tussen twee nationale offshore
windparken, met een geplande capaciteit van 400 MW. Tegen het einde van het jaar zal de installatie voor het
eerst onder spanning worgen gebracht. Vanaf 2019 volgt er een proefperiode.

Elia verwerft een bijkomende participatie van 20% in de Duitse transmissienetbeheerder
50Hertz
In maart besloot Elia haar voorkooprecht uit te oefenen om een bijkomende participatie van 20% te verwerven in
Eurogrid International SCRL, de holdingmaatschappij boven het Duitse TSO 50Hertz Transmission GmbH.
Nadat alle voorwaarden voor de transactie waren vervuld en de goedkeuring van de Europese Commissie was
verkregen, is de overname eind april afgerond. Door de afronding van de transactie verkrijgt Elia het volledige
zeggenschap over Eurogrid. Ook de resultaten van Eurogrid en haar dochterondernemingen zullen in de
toekomst integraal worden geconsolideerd in de resultaten van Elia groep. De verwerving zal reeds dit jaar
beperkt positief bijdragen tot het resultaat van de groep.
De transactie betekent dat Elia en 50Hertz nog nauwer zullen kunnen samenwerken, maar benadrukt vooral dat
Elia ernaar streeft één van de toonaangevende Europese transmissienetbeheerders te worden.

Elia is verkozen tot Top Employer
Elia heeft het label 'Top Employer 2018' in de wacht gesleept. Daarmee mag het bedrijf zich een van de 64
beste werkgevers van België en een van de drie beste werkgevers in de energiesector noemen. Dat is
uitstekend nieuws: met het oog op een cruciale rol in de energietransitie wil Elia immers volop nieuw talent
aantrekken en haar interne expertise verder ontwikkelen.

Financiële vooruitzichten bevestigd voor 2018
Aangezien de uitvoering van ons investeringsplan in België op schema zit, blijven we positief over ons vermogen
om een rendement te behalen dat in lijn ligt met dat van 2017 en dit uitgaande van een stabiele evolutie van de
Belgische lineaire obligaties (OLO’s op 10 jaar). Ook de winstprognoses voor Duitsland blijven positief en we
vertrouwen in onze capaciteit om een rendement op eigen vermogen tussen 10% en 12% te behalen. De
realisatie van het investeringsprogramma vordert goed, waarbij een zeker extern risico steeds aanwezig is.
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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 fialen 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 99,999% 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 DE ENERGIETRANSITIE
WAAR
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
Boulevard de l’Empereur 20
1000 Brussels – Belgium
50Hertz GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin – Germany
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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 stakeholder management
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 consulting diensten 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 GrootBrittannië.
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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