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Gereguleerde informatie

Elia Group breidt haar internationale offshore
activiteiten uit via nieuw filiaal WindGrid
―

Raad van bestuur van Elia Group zet licht op groen voor oprichting nieuwe vennootschap

―

WindGrid gaat internationale markt op voor investeringen in offshore netinfrastructuur

― Markus Laukamp start op 1 april 2022 als CEO van WindGrid

BRUSSEL - BERLIJN | De raad van bestuur van Elia Group heeft de oprichting goedgekeurd van
een nieuwe dochtervennootschap. Met WindGrid wil Elia Group inspelen op toekomstige
investeringen in netinfrastructuur op zee. Om de energietransitie de komende jaren te versnellen,
zijn zowel in Europa als in andere markten aanzienlijke investeringen nodig om het offshore net
en de productie van hernieuwbare energie uit te breiden. De oprichting van WindGrid is een
logische stap in de verdere uitbouw van Elia Group tot een internationaal energiebedrijf.

Elia Group heeft de voorbije jaren bijgedragen tot de ontwikkeling, de bouw, de integratie en het beheer van het
elektriciteitsnet op zee. Via de dochterbedrijven Elia en 50Hertz werden innoverende projecten uitgevoerd, zowel in
de Noordzee als in de Baltische Zee.
Met WindGrid wil Elia Group haar internationale activiteiten verder uitbreiden door in te spelen op geplande
grootschalige investeringen voor de ontwikkeling van offshore elektriciteitsnetten in Europa en daarbuiten. Zo wil de
Europese Commissie de huidige offshore windcapaciteit tegen 2030 verviervoudigen tot 60 GW en tegen 2050 voort
optrekken naar 300 GW.

“WindGrid zal een betrouwbare partner zijn voor overheden die proactief offshore
netinfrastructuur willen uitbouwen en voor ontwikkelaars van hernieuwbare energie die op zoek
zijn naar oplossingen om hun offshore energieprojecten op een betrouwbare manier aan te
sluiten op het elektriciteitsnet aan land. Door onze ervaring en knowhow maximaal te benutten
en mee te investeren in internationale offshore netinfrastructuur, zal WindGrid een
fundamentele bijdrage leveren tot het versnellen van de energietransitie.”
Chris Peeters – CEO Elia Group
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WindGrid zal vanaf 1 april 2022 geleid worden door de Duitser Markus Laukamp. Als managing director bij het Duitse
STEAG New Energies Gmbh heeft hij een solide trackrecord in het plannen en managen van strategie- en
implementatieprojecten. Bovendien heeft hij door zijn eerdere functies bij Booz Allen Hamilton (nu onderdeel van
PwC), Essent en DONG Energy (nu Ørsted) een grondige kennis van de Duitse en Europese energiemarkten.
Markus Laukamp heeft zowel natuurkunde gestudeerd (Technische Universiteit van Aken en de Florida State
University) als bedrijfskunde (FernUniversität in Hagen).
Foto: Markus Laukamp
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Over Elia Group
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving

Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie. We

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in

Group zich in voor het belang van de samenleving.
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Wij maken de energietransitie waar

Internationaal georiënteerd

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

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 de eerste onderzeese elektrische interconnector
exploiteert tussen België en Groot-Brittannië.

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.

Elia groep is een beursgenoteerde onderneming
waarvan de referentieaandeelhouder de
gemeentelijke holding Publi-T is.

M E E R I N F O R M A T I E : eliagroup.eu

Contact:
Corporate Communication
Marleen Vanhecke (English) | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be
Marie-Laure Vanwanseele (Dutch) | M +32 499 51 58 | marielaure.vanwanseele@elia.be
Jean Fassiaux (French) | M +32 474 46 87 82 | jean.fassiaux@elia.be

3
Elia Group SA/NV

