
Beste lezer,   

Onze samenleving sneller klimaatneutraal maken, was nooit 
zo relevant als vandaag. De gevolgen van de klimaatcrisis 
worden zichtbaar en de oorlog in Oekraïne zet energie hoog 
op de agenda. 

De Europese Green Deal en het ‘Fit for 55’-programma zetten 
ons op weg om het Europese energiebeleid meer klimaat-
neutraal, onafhankelijk en veerkrachtig te maken.  

2050 is pas over 30 jaar. Maar met ‘Fit for 55’ is duidelijk dat 
onze acties sneller en grootschaliger moeten zijn. Door de 
klimaat- en geopolitieke crisis zijn immense investeringen 
nodig in energie-infrastructuur. Zo hebben de Belgische en 
de Duitse regering hun doelstellingen voor offshore wind-
energie recent verhoogd.  

De uitgifte van aandelen met extralegaal voorkeurrecht 
ten belope van € 600 miljoen die Elia Group NV/SA voor-
stelt, is dan ook in het belang van de samenleving. 

Hiermee kunnen we de kapitaalstructuur van Elia Group 
versterken, zodat de groep belangrijke investeringsprojecten 
kan realiseren om de energietransitie in onze thuismarkten 
in België en Duitsland te versnellen. In de komende vijf jaar 
heeft de groep een investeringsprogramma van € 9,6 miljard, 
waarvan € 4 miljard voor België en € 5,6 miljard voor Duits-
land. Ons investeringsprogramma is van een ongeziene om-
vang waar we volop voor gaan. We hebben een uitstekende 
expertise om innoverende en complexe projecten op tijd en 
binnen budget te realiseren. Dat maakt ons een betrouwbare 
partner voor overheden en de samenleving in het algemeen.  

Tegelijk maken we ons klaar voor een digitale toekomst, 
zodat we de bevoorradingszekerheid kunnen handhaven in 
een energiesysteem dat toenemende volumes van variabele 
productie uit wind en zon integreert. Als systeem- en netbe-
heerder zetten we volop in op een verhoogde betrouwbaar-
heid en efficiëntie van ons net. Zo geven we de samenleving 
een robuust en duurzaam elektriciteitsnet. 

Onze groep bezit en beheert in België en Duitsland meer dan 
19.000 km aan hoogspanningslijnen. We bevoorraden 30 mil-
joen eindverbruikers. Het merendeel van onze opbrengsten 
is gereguleerd, aangezien onze activiteiten onderworpen zijn 
aan verschillende regelgevingen. In onze controlezones zijn 
we de enige speler die voldoet aan de wettelijke voorwaar-
den om als transmissienetbeheerder te kunnen optreden. 
Dat bezorgt onze investeerders een aantrekkelijk en stabiel 
rendement.  

Bij Elia Group omarmen we de toekomst. 
Onze internationale groeistrategie is steeds succesvol ge-
weest en is in de huidige context nog relevanter geworden. 
Dat geeft vertrouwen om ons tot de financiële markten te 
richten. We kijken er dan ook naar uit dat de investeerders 
hun vertrouwen in ons bedrijf zullen (her-)bevestigen. 

Werk maken van een klimaatneutrale samenleving is investe-
ren in de toekomst en in maatschappelijke welvaart.  

Chris Peeters 
CEO van Elia Group 

RECLAME

Waarschuwing: Investeren in aandelen en handelen 
in voorkeurrechten houdt economische en financiële 
risico’s in, zoals het geval is voor elke belegging in aan-
delen. Alvorens in de aangeboden aandelen te beleggen 
of in voorkeurrechten te handelen, worden beleggers 
uitgenodigd om alle informatie te lezen, voorzien in 
het prospectus dat door de FSMA is goedgekeurd en 
beschikbaar is op de website van Elia Group (https://
investor.eliagroup.eu/offering) en, in het bijzonder, de 
daarin beschreven risicofactoren. Meer bepaald dienen 
potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de 
Groep onderworpen is aan een uitgebreide regelgeving 
en dat haar inkomsten in grote mate afhankelijk zijn van 
de toepasselijke tariefmethodologie in haar kernmark-
ten, die onderhevig is aan mogelijke wijzigingen en pe-
riodieke herzieningen. Bovendien kan het onvermogen 
van de Groep om een evenwicht te handhaven tussen 
de energievraag en het energieaanbod op het net lei-
den tot het afschakelen van het vermogen en aanzien-
lijke nadelige gevolgen hebben. Ook zou een verlaging 
van de kredietrating van Elia Group, Elia Transmission 
Belgium en/of Eurogrid de mogelijkheid om toegang 
te krijgen tot de kapitaalmarkten kunnen aantasten en 
een impact kunnen hebben op hun financiële positie. 
Beleggers moeten in staat zijn het economische risico 
van een dergelijke belegging of verrichting te dragen en 
een geheel of gedeeltelijk verlies van hun belegging te 
lijden.

Elke beslissing om te beleggen in effecten in het kader 
van de aanbieding moet gebaseerd zijn op alle informa-
tie die wordt verstrekt in het prospectus en, in voor-
komend geval, in aanvullingen aan het prospectus. De 
goedkeuring door de FSMA van het prospectus mag niet 
worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden 
nieuwe aandelen. Informatie over kosten en fiscaliteit in 
verband met de aanbieding is te vinden in het persbe-
richt over de aanbieding dat beschikbaar is op de boven-
vermelde website van de Elia Group. Behoudens vrijstel-
lingen en/of verminderde tarieven wordt in principe een 
Belgische roerende voorheffing van 30 procent geheven 
op dividenden die op de aandelen worden uitgekeerd.

Het prospectus is beschikbaar op de website van Elia 
Group (https://investor.eliagroup.eu/offering).
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