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Aanstelling van Elia Transmission Belgium tot
nationaal en regionaal/lokaal TNB en
naamsverandering van Elia System Operator
naar Elia Group
Na de voltooiing van de interne reorganisatie van Elia groep op 31 december 2019, werd Elia Transmission
Belgium aangesteld als nationaal en regionaal/lokaal transmissienetbeheerder (TNB) voor het zeer-hogespanningsnet en hoogspanningsnet in België. Daarnaast wordt Elia System Operator omgedoopt tot Elia
Group NV.

Zoals vermeld in ons persbericht van 31 december 2019, nam Elia Transmission Belgium NV (ETB) op 31 December
de Belgische gereguleerde activiteiten over van Elia System Operator NV (ESO), inclusief de schuldenlast die
verbonden is aan deze activiteiten (meer bepaald de verschillende uitstaande obligaties die Elia System Operator heeft
uitgegeven onder het EMTN-programma). Op dat moment waren nog niet alle aanstellingen van ETB tot nationaal en
regionaal/lokaal TNB verkregen. Tijdens deze interim periode (toen ETB de aanstellingen nog niet had verkregen),
besteedde ESO het beheer van het transmissienet uit bij ETB in het kader van een stil partnerschap tussen ESO, ETB
en Elia Asset SA/NV, zolang ETB de nodige aanstellingen afwachtte.

Via dit partnerschap handelden de bovenvermelde bedrijven als één economische eenheid, overeenkomstig de
Elektriciteitswet, totdat ETB effectief alle aanstellingen tot nationaal en regionaal/lokaal TNB voor het zeer-hogespanningsnet en hoogspanningsnet in België van de betrokken federale en regionale overheden zou verkrijgen.

Daar ETB is aangesteld als nationaal en regionaal/lokaal TNB, werd de uitbesteding van het beheer van het
transmissienet door ESO aan ETB beëindigd. ‘Elia System Operator’ wordt omgedoopt tot ‘Elia Group’ en blijft de
beursgenoteerde moedermaatschappij. Zij heeft aandelen in verschillende dochterondernemingen, inclusief ETB. Elia
Group NV blijft ook de bestaande deelnemingen in andere filialen houden, zoals Eurogrid International, dat
zeggenschap heeft over 50Hertz Transmission GmbH (‘50Hertz’), een TNB die actief is in Duitsland, en Elia Grid
International (‘EGI’).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Investor Relations
Yannick Dekoninck | T +32 25467076 | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@eliagroup.eu

1

Groepsstructuur :

2

Over Elia groep
Een Europese top 5 speler
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Internationaal georiënteerd

Door de uitbouw van internationale
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Meer informatie: eliagroup.eu
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