
NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF 

WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, DIENS TERRITORIA EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, 

DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, HET EILAND WAKE EN DE NOORDELIJKE MARIANA 

EILANDEN), ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA (de “Verenigde Staten”) OF AAN 

ELKE AMERIKAANSE PERSOON (ALS BEDOELD IN VERORDENING S VAN DE UNITED STATES SECURITIES ACT VAN 1933, 

ALS GEWIJZIGD (de "Securities Act")) OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DEZE 

AANKONDIGING VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN. 

 1 

 

PERSBERICHT |  15 maart  2023  

 

 

Elia Group SA/NV kondigt de resultaten aan 
van haar aanbod tot aankoop  
 

 

Elia Group SA/NV (de "Aanbieder") kondigt vandaag de resultaten aan van haar uitnodiging aan de houders van de 

uitstaande €700.000.000 Fixed Rate Reset Undated Subordinated Securities (ISIN: BE0002597756) (de "Bestaande 

Obligaties") tot aanbieding van deze Bestaande Obligaties voor aankoop tegen pari door de Aanbieder tegen 

contanten (deze uitnodiging, het "Aanbod"). De Aanbieder zal voor een totaalbedrag van €499.400.000 Bestaande 

Obligaties terugkopen op 17 maart 2023. Voor meer informatie, inclusief over de schaling, wordt verwezen naar de 

aankondiging van de resultaten die beschikbaar is via de volgende link (de "Aankondiging van de Resultaten").  

 

De Aanbieder sluit vandaag ook de nieuwe uitgifte van €500.000.000 Fixed Rate Reset Undated Subordinated 

Securities af (zie persbericht van 9 maart 2023). 

***** 

Termen die in dit persbericht met een hoofdletter worden gebruikt maar niet anderszins worden gedefinieerd, hebben 

de betekenis die eraan wordt gegeven in de Aankondiging van de Resultaten. 

 

Deze aankondiging wordt uitgebracht door de Aanbieder en bevat informatie die kwalificeert of gekwalificeerd zou 

kunnen zijn als voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU) 596/2014 (MAR), 

waaronder informatie met betrekking tot het Aanbod zoals hierboven beschreven. Voor de toepassing van MAR en 

artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055 van de Commissie wordt deze aankondiging gedaan door Siska 

Vanhoudenhoven, secretaris-generaal bij de Aanbieder. 

DISCLAIMER Deze aankondiging moet worden gelezen in samenhang met het Tender Offer Memorandum. Naar 

aanleiding van deze aankondiging wordt geen aanbod of uitnodiging tot verwerving van effecten gedaan. De 

verspreiding van deze aankondiging en het Tender Offer Memorandum kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt 

zijn. Personen die in het bezit komen van deze aankondiging en/of het Tender Offer Memorandum dienen zich door 

de Aanbieder, de Dealer Managers en de Tender Agent op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en zich 

daaraan te houden. 

 

 

  

 

https://urldefense.com/v3/__https:/investor.eliagroup.eu/en/financial-position/financial-position-for-elia-group__;!!AcBi8707M5M!pccXUo2xP-2nSsy7teTA8tJrpapLZ5lA5YMYQlr1FvlzxNl4p3xe32bck-0afq0VOjqE1a3yo42UBpDH6rrid0LKMEEr$
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Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met: 

Investeerdersrelaties 

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be 

 Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be 

Bedrijfscommunicatie 

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be 

 

Elia Groep SA/NV 

Keizerslaan 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Brussel | België 

 

Over de Elia Groep 

 

Een van Europa's top vijf TSO's 

De Elia groep is een belangrijke speler in de 

elektriciteitstransmissie. Wij zorgen de klok rond voor 

een evenwicht tussen productie en verbruik en voorzien 

30 miljoen eindgebruikers van elektriciteit. Via onze 

filialen in België (Elia) en het noorden en oosten van 

Duitsland (50Hertz) beheren wij 19.192 km 

hoogspanningsverbindingen en behoren daarmee tot de 

top 5 van Europese transmissienetbeheerders. Met een 

betrouwbaarheid van 99,99% voorzien wij de 

samenleving van een robuust elektriciteitsnet, wat 

belangrijk is voor de sociaaleconomische welvaart. Wij 

willen ook een katalysator zijn voor een succesvolle 

energietransitie en helpen een betrouwbaar, duurzaam 

en betaalbaar energiesysteem tot stand te brengen. 

 

Wij maken de energietransitie mogelijk 

Door internationale hoogspanningsverbindingen uit te 

breiden en steeds meer duurzame energie in ons net op 

te nemen, bevorderen wij zowel de integratie van de 

Europese energiemarkt als de decarbonisatie van de 

samenleving. Ook optimaliseren wij voortdurend onze 

operationele systemen en ontwikkelen wij nieuwe 

marktproducten zodat nieuwe technologieën en 

marktpartijen toegang krijgen tot ons net, waardoor de 

energietransitie verder wordt bevorderd. 

In het belang van de samenleving 

Als belangrijke speler in het energiesysteem zet de Elia 

groep zich in voor het maatschappelijk belang. Wij spelen in 

op de snelle toename van hernieuwbare energie door ons 

transmissienet voortdurend aan te passen. Wij zorgen er ook 

voor dat de investeringen op tijd en binnen het budget 

worden uitgevoerd, met maximale aandacht voor de 

veiligheid. Bij de uitvoering van onze projecten beheren wij 

de belanghebbenden proactief door al heel vroeg in het 

ontwikkelingsproces tweerichtingscommunicatiekanalen 

tussen alle betrokken partijen tot stand te brengen. Wij 

bieden ook onze expertise aan verschillende spelers in de 

sector aan om het energiesysteem van de toekomst te 

bouwen. 

 

Internationale focus 

Naast zijn activiteiten als transmissienetbeheerder levert de 

Elia groep adviesdiensten aan internationale klanten via zijn 

dochteronderneming Elia Grid International. De voorbije 

jaren heeft de groep nieuwe niet-gereguleerde activiteiten 

gelanceerd zoals re.alto - de eerste Europese marktplaats 

voor de uitwisseling van energiegegevens via 

gestandaardiseerde energie-API's - en WindGrid, een 

dochteronderneming die de overzeese activiteiten van de 

groep verder zal uitbreiden en zal bijdragen tot de 

ontwikkeling van offshore elektriciteitsnetten in Europa en 

daarbuiten. 

 

De rechtspersoon Elia Group is een beursgenoteerde 

onderneming met als kernaandeelhouder de gemeentelijke 

holding Publi-T. 

 

eliagroup.eu 
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