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Kwartaalverslag: Elia Group Q3
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Hoogtepunten
— Financiële vooruitzichten voor 2020 bevestigd
— ALEGrO klaar om eind 2020 in gebruik te worden genomen
— Brabo II gaat eindfase in
— Een nieuwe stap voorwaarts voor Ostwind 2 met ruiming van de route afgerond en toelating voor uitbreiding
verkregen
— Elia verkoopt haar aandeel in Ampacimon

Financiële vooruitzichten voor 2020 bevestigd
Ondanks de aanhoudende gezondheidscrisis blijft Elia Group erop vertrouwen dat ze een adjusted rendement op
eigen vermogen (ROE adj.) zal bereiken rond het midden van haar streefdoel voor het volledige jaar, namelijk 6,5%
en 7,5%. Elia Group heeft de potentiële kwantitatieve impact van de COVID-19-pandemie op haar resultaten
geëvalueerd en zal dat ook in de nabije toekomst blijven doen. Gelet op de grotendeels gereglementeerde karakter
van haar activiteiten, meent Elia Group dat COVID-19 geen materiële impact zal hebben op haar verwachte
resultaten voor 2020.
— In België streven we naar een rendement op het eigen vermogen (ROE) rond het midden van het streefdoel voor
het volledige jaar, namelijk 5% tot 6%. Hoewel de lockdownmaatregelen de uitrol van het investeringsprogramma
in de eerste helft van 2020 hebben beïnvloed, zijn we erin geslaagd de achterstand op sommige werven in te
halen en zelfs bepaalde investeringen te versnellen. Dit leidt tot een opwaartse herziening van de voor 2020
verwachte investeringen tot ongeveer 325 miljoen euro. Anderzijds moet erop worden gewezen dat de uitrol van
dit investeringsprogramma altijd aan bepaalde externe risico’s onderhevig is.
— In Duitsland verhogen we onze verwachting en streven naar een rendement op eigen vermogen (ROE) net
boven ons streefdoel van 9% tot 11%. De uitrol van het investeringsprogramma, dat ook hier altijd aan bepaalde
externe risico’s onderhevig is, vordert goed en 50Hertz Transmission mikt op ongeveer 725 miljoen euro
investeringen in 2020.

Het rendement op eigen vermogen op het niveau van de Elia Group hangt af van het rendement van de
gereguleerde activiteiten in België en Duitsland, maar ook van het rendement van Nemo Link, het rendement van de
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niet gereguleerde activiteiten en de operationele kosten die inherent zijn aan het beheer van een
holdingmaatschappij. Rekening houdend met al deze elementen, blijven we vertrouwen in ons vermogen om een
adjusted rendement op het eigen vermogen (ROE adj.) te bereiken rond het midden van de doelstelling voor het hele
jaar.

ALEGrO klaar om eind 2020 in gebruik te worden genomen
ALEGrO is de eerste elektrische interconnectie tussen België en Duitsland. Alle infrastructuur is geïnstalleerd en de
tests om de verbinding onder spanning te zetten zijn begonnen. De commerciële ingebruikname is gepland voor het
einde van het jaar. De lijn van 90 km zal de netten van transmissienetbeheerders Elia Transmission (België) en
Amprion (Duitsland) verbinden en zal een bijkomende uitwisseling van 1000 MW elektriciteit tussen beide landen
mogelijk maken.

ALEGrO is een onmisbare schakel voor de uitbouw van een geïntegreerd Europees net. België ligt centraal in dat net
en vormt een essentiële hub voor de ontwikkeling ervan. De interconnectie zal een pluspunt zijn voor de
bevoorradingszekerheid van zowel België als Duitsland en zal bijdragen aan prijsconvergentie. Ze zal bovendien de
energietransitie vergemakkelijken en een betere integratie van hernieuwbare energie mogelijk maken.

Brabo II gaat eindfase in
Binnen het Brabo II-project is een aftakking gerealiseerd op de bestaande 380 kV-luchtlijn tussen Doel en het
hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke. Deze aftakking verbindt het hoogspanningsstation Lillo met de
bestaande luchtlijn Doel-Mercator. Op 14 augustus werd de aangepaste luchtlijn Doel-Lillo-Mercator volledig in dienst
genomen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het Brabo II-project. Met de inbedrijfstelling van de luchtlijn Doel-LilloMercator komt het Brabo II-project in zijn eindfase.

Op lokaal niveau zal het project de leveringscapaciteit van het net verhogen, zodat het opgewassen is tegen het
toenemende elektriciteitsverbruik in de Antwerpse haven. Op nationaal en internationaal niveau zal het project de
Belgische noord-zuidas en het Europese net van internationale interconnecties versterken. Dit zal de mogelijkheden
voor internationale handel bevorderen en de afhankelijkheid van de Belgische opwekkingscapaciteit verminderen.

Een nieuwe stap voorwaarts voor Ostwind 2 met ruiming van de route afgerond en
toelating voor uitbreiding verkregen
De werken voor Ostwind 2 schieten goed op. Om de veiligheid, milieuzorg en economische efficiëntie te verzekeren,
controleert 50Hertz de route van elke onderzeese kabel op niet-ontplofte springtuigen (blindgangers/UXO). De eerste
ruiming van de zeebodem werd met succes afgerond. 50Hertz ontving ook de toelating voor de uitbreiding van het
hoogspanningsstation in Lubmin en de landkabel wordt momenteel geproduceerd. Bijkomend onderzoek van de
bodem wordt momenteel uitgevoerd voor een kleine aanpassing van de route voor de kabel die windpark Baltic
Eagle zal verbinden. 50Hertz verwacht dat het binnenkort van de verantwoordelijke autoriteit de vergunning zal
ontvangen voor de kabelstukken die in de Duitse exclusieve economische zone (EEZ) zullen worden gelegd.
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Ostwind 2 zal twee extra windparken met het hoogspanningsstation in Lubmin verbinden: Arcadis Ost (Parkwind) en
Baltic Eagle (Iberdrola). Beide parken bevinden zich tussen 20 en 30 km ten noordoosten van het eiland Rügen.
Samen zullen deze twee windparken ongeveer 725 MW vermogen leveren. 50Hertz plant de aanleg van drie
onderzeese kabelsystemen om deze elektriciteit te leveren.

Elia verkoopt haar aandeel in Ampacimon
Op 26 augustus 2020 verkocht Elia zijn volledige participatie in Ampacimon voor 1,6 miljoen euro, waardoor een
meerwaarde van 1,2 miljoen euro werd gerealiseerd, gedeeltelijk ten voordele van de maatschappij (40% aan de
tarieven en 60% aan de aandeelhouder). Ampacimon wil het aanbod van producten en diensten diversifiëren buiten
de netbeheerders, waardoor de participatie voor Elia minder strategisch wordt.

Financiële kalender
Publicatie jaarresultaten 2020
Publicatie jaarverslag 2020
Algemene aandeelhoudersvergadering
Kwartaalverslag Q1 2021
Datum ex-dividend
Datum registratie
Betaling dividend over 2020
Publicatie halfjaarresultaten 2021
Kwartaalverslag Q3 2021

Nuttige links
— Persbericht
— Raadpleeg de halfjaarlijkse financiële verslagen op de website van Elia Group
— Jaarverslag 2019
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3 maart 2021
16 april 2021
18 mei 2021
19 mei 2021
28 mei 2021
31 mei 2021
1 juni 2021
28 juli 2021
26 november 2021

Over Elia groep
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving
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