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• Een leider in de energie- en klimaattransitie 

• Klantoplossingen

• Infrastructuren

• Hernieuwbare energie

• Thermische energie

• Kernenergie

• Distributie

• Wereldwijd aanwezig

ENGIE IN HET KORT

• Onze raison d'être

• Focus op 3 belangrijkste MVO-doelstellingen

• Een leidende positie in niet-financiële ratings en indices

• Strategische richtsnoeren voor de middellange termijn

RAISON D’ÊTRE 

EN STRATEGIE

RESULTATEN S1 2020

• Kerncijfers eerste helft 2020

• Impact Covid-19 op business lines

• Financiële doelstellingen 2020

DE GROEP EN U

• Het ENGIE-aandeel

• Verhoogd dividend

• Agenda

• Ons contacteren
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Er kan vlot door het document worden genavigeerd dankzij de interactieve inhoudsopgave die u meteen

naar de gewenste pagina’s brengt. U kunt altijd terugkeren naar de inhoudsopgave via de pijl onderaan

rechts op elke pagina.
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ENGIE IN HET 
KORT
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INFRASTRUCTUREN

• Transmissie van gas en elektriciteit, gasdistributie, 
gasopslag, hervergassing

THERMISCHE ENERGIE

• Gecentraliseerde energieproductie
op basis van thermische activa

KLANTOPLOSSINGEN

• Dienstverlening (design, ontwerp, engineering, 
werken, installatie, onderhoud en facility 
management) en activabeheer (warmte- en 
koudenetten, specifieke activa voor 
energieproductie)

KERNENERGIE

• Energieproductie op basis van 
nucleaire activa

HERNIEUWBARE ENERGIE

• Gecentraliseerde productie van 
hernieuwbare energie

DISTRIBUTIE

• Verkoop van gas en elektriciteit aan zakelijke en 
particuliere klanten en aanverwante diensten

medewerkers



Dienstverlening en activabeheer

SLEUTELPOSITIES EN -CIJFERS(2)

#1 in Frankrijk, België, Italië, Nederland

Het wereldwijde #1 koudenet

#2 in oplaadstations voor elektrische voertuigen
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14 GW
geïnstalleerde capaciteit

Warmte- en koudenetten

1,8 GW
geïnstalleerde capaciteit

Productie bij onze klanten

1.090

5.726

COI(1) 2019 - In € mln.

(1) Courant bedrijfsresultaat
(2) Per 30 juni 2020. Volledige capaciteit



Transmissie van gas en elektriciteit, gasdistributie, gasopslag, hervergassing

SLEUTELPOSITIES EN -CIJFERS(2)

~39.300 km

Transmissienetwerken

~252.000 km

Distributienetwerken

#2 gastransmissie in Europa

#1 aardgasdistributienetwerk in Europa

#1 ondergrondse gasopslag in Europa

#2 LNG-terminalbeheerder in Europa

2.327

5.726

COI(1) 2019 - In € mln.

(1) Courant bedrijfsresultaat
(2) Per 30 juni 2020. 

12,2 Gm3

nettocapaciteit in Europa

Opslagcapaciteiten

21,25 Gm3/jaar

Hervergassingscapaciteiten



Gecentraliseerde productie van hernieuwbare energie

SLEUTELPOSITIES EN -CIJFERS(2)
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+ 3.0 GW

Inbedrijfstellingen 2019

+ 4 GW/jaar

Doelstelling op middellange 

termijn

Geïnstalleerde capaciteiten

#1 onshore wind- en zonne-energie in Frankrijk

#2 hydro-elektriciteit in Frankrijk

#1 van de micro-netwerken in de wereld
27,5 GW

geïnstalleerd

9%
1%

31%

59%

Waterkracht

Windturbine

Andere hernieuwbare

energie
Zonne-energie

1 190

5.726

COI(1) 2019 - In € mln.

~ 28% van de productiecapaciteiten 

van de Groep

(1) Courant bedrijfsresultaat
(2) Per 30 juni 2020. Volledige capaciteit



Gecentraliseerde productie van energie uit thermische activa

SLEUTELPOSITIES EN -CIJFERS(2)
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Teruggebracht tot 4%
van de totale geïnstalleerde capaciteit tegenover 

15% eind 2015

Steenkool

Aardgas

~63 GW geïnstalleerde thermische capaciteiten 

⚫ ~53 GW aardgascapaciteiten

⚫ Grote aanwezigheid in het Midden-Oosten (~30 GW)

1 260

5.726

COI(1) 2019 - In € mln.

(1) Courant bedrijfsresultaat
(2) Per 30 juni 2020. Volledige capaciteit



Gecentraliseerde productie van energie uit nucleaire activa

SLEUTELPOSITIES EN -CIJFERS(2)
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Inbedrijfstellingen 2019

~6 GW
@ 100% geïnstalleerd in België

Geïnstalleerde capaciteiten

79%
in 2019 tegenover 52% in 2018

Beschikbaarheidsgraad

#1 producent van nucléaire elektriciteit in België 

(314)

5.726

COI(1) 2019 - In € mln.

(1) Courant bedrijfsresultaat
(2) Per 30 juni 2020. Volledige capaciteit



Verkoop van gas en elektriciteit aan zakelijke en particuliere klanten en aanverwante diensten

SLEUTELPOSITIES EN -CIJFERS(2)
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~25 mln.

Individuele klantcontracten 

Residentiële klanten

#1 leverancier van aardgas aan particulieren in Frankrijk

#1 elektriciteitsleverancier in België

345

5.726

COI(1) 2019 - In € mln.

(1) Courant bedrijfsresultaat
(2) Per 30 juni 2020
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EUROPA

45,7

LATIJNS-

AMERIKA

4,8

AZIË/MIDDEN-OOSTEN 

& OCEANIË

3,9

AFRIKA

0,4

NOORD-

AMERIKA

5,3

€ 60,1 mld.

2019
Geografische spreiding 

van de omzet



12

RAISON D’ÊTRE 
& STRATEGIE
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De raison d'être van ENGIE is het versnellen van de overgang naar een

koolstofneutrale economie door middel van meer energie-efficiënte en

milieuvriendelijke oplossingen.

Deze raison d'être brengt het bedrijf, zijn medewerkers, zijn klanten en zijn

aandeelhouders samen en verzoent economische prestaties met een

positieve impact op mens en planeet. Het optreden van ENGIE wordt in zijn

geheel en in de tijd beoordeeld.

Goedgekeurd met 99% van de stemmen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders



BKG-emissies Genderevenwicht Hernieuwbare energie

Percentage vrouwen in het management van 

de Groep(3)

Aandeel hernieuwbare energie (4)

in de mengeling van elektrische 

capaciteiten, 

in overeenstemming met het SBT-traject(2)

BKG-emissies(1) door elektriciteitsproductie, 

overeenkomstig het SBT-traject (2)

14

Mt

80 Mt

Mt

2016 2019 2030

23% 24 %

50%

2016 2019 2030

20%
28%

58%

2016 2019 2030

Naar koolstofneutraliteit van onze klanten

(1) Broeikasgassen
(2) Science based targets
(3) ~40.000 mensen op 31 december 2018
(4) Capaciteiten in GW op 100%, ongeacht het % eigenlijke bedrijf



ENGIE ingedeeld in de hoofdindexen

DJSI World, DJSI Europe, Indutsry Leader Euronext Vigeo Eiris World 120, Europe 120, Eurozone 120 en France 20
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CDP-sector (EDF, EON, RWE, ENEL, IBERDROLA, ENGIE)

2019 2019 2019 Klimaat 2019 Water 2019

82

48

75
73

66

55 A

BBB

A

A-

BB 68

52

2019

ENGIE

Sectorgemiddelde



VERSNELLING VAN DE 

INVESTERINGEN IN 

HERNIEUWBARE ENERGIE EN 

INFRASTRUCTUREN

STRATEGISCHE BEOORDELING 

VAN DE ACTIVITEITEN OP HET 

VLAK VAN KLANTOPLOSSINGEN

AANZIENLIJKE UITBREIDING 

VAN HET ROTATIESCHEMA 

VAN ACTIVA

⚫ 4 GW gemiddeld/jaar in gebruik gesteld 

tegenover 3 GW vandaag  

⚫ Ontwikkeling van groene gassen:
⚫ biogas 
⚫ waterstof

⚫ Versnelling in de gedecentraliseerde 

infrastructuren: 
⚫ stedelijke warmte- en koudenetten
⚫ energieproductieprojecten bij onze 

klanten  

⚫ De zichtbaarheid wat betreft gas- en 
elektriciteitsnetwerken in Frankrijk en 
internationaal weer in evenwicht brengen

⚫ 2/3 van de omzet van de activiteiten op 

het vlak van klantoplossingen onder 

beoordeling geplaatst

16

⚫ Desinvesteringen van niet-strategische 

activa en minderheidsparticipaties

⚫ Eerder aangekondigde

desinvesteringsprogramma van 4 miljard 

euro zou meer dan het dubbele kunnen 

bedragen.
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HALFJAARLIJKSE 
RESULTATEN 2020



RESULTATEN S1 2020 - In € mld. Reëel
∆ 

Bruto(1)

∆

Organisch(1)

EBITDA 4,5 -16% -14%

Courant bedrijfsresultaat 2,2 -31% -29%

Netto recurrent resultaat, 

aandeel van de Groep
0,7 -50% -52%

Nettoresultaat, aandeel van de Groep 0,0 -2,1

CFFO(2) 3,0 +0,3 -

Investeringen(3) 3,0 -2,5

Netto financiële schuld 25,1 -0,8(4) -

(1) tegenover S1 2019. Niet-gecontroleerde cijfers voor 2019, aangepast aan de herziene definitie van het courant bedrijfsresultaat
(2) Cash Flow From Operations = beschikbare cash flow vóór investerings- en onderhoudskosten
(3) Na aftrek van DBSO en tax equity-financieringen
(4) tegenover dec 2019
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Sterke bedrijfsresultaten, 

maar aanzienlijke gevolgen 

van Covid-19 en 

klimaateffecten, 

voornamelijk in het 2de

kwartaal
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Courant 

bedrijfs

resultaat

S1 

2019 Courant 

bedrijfs

resultaat

S1

2020

Hernieuwbare 

energie

Infrastructuren

Klantoplossing

en
Kernenergie

GEM (3), 

Corporate

& anderen

Thermische 

energie

Supply

Perimeter/

Change

Waarvan geschatte impact Covid-19 ~-€ 850 mln.(1)

-€ 195 mln. klimaateffect in Frankrijk(2)

-€ 852 mln. organisch 

3.135

(115)

2.169

(574)

(153) +44 (3) +109

(330) +54

[€ mln.]

(1) Deze schattingen zijn opgesteld in overeenstemming met de standaardrichtlijnen die op al onze activiteiten worden toegepast in het kader van een specifiek monitoringproces (het verlies aan inkomsten is inherent meer onderhevig aan een oordeel dan de identificatie 
van de specifieke kosten die worden gemaakt). Deze schattingen hebben alleen betrekking op operationele elementen en worden voorgesteld zonder rekening te houden met besparingen en mitigatieplannen. In deze schattingen zijn de wisselkoers- en prijseffecten van 
grondstoffen in onze verschillende activiteiten, zowel in positieve als in negatieve zin, buiten beschouwing gelaten.

(2) Deze temperatuureffecten worden alleen gegeven voor Supply en Networks (gasdistributie) in Frankrijk en volgen de door de auditors gevalideerde methodologie.
(3) GEM (Global Energy Management): beheer en optimalisatie van de gas- en elektriciteitsactiva van de Groep 



In € mld.
DOELSTELLINGEN 

2020(1)
Resultaten 2019

EBITDA 9,0-9,2 10,4

Courant bedrijfsresultaat 4,2-4,4 5,7

Netto recurrent resultaat, 

aandeel van de Groep
1,7-1,9 2,7(2)

Nettoresultaat, aandeel van de 

Groep
- 1,0

Netto economische schuld/Ebitda > 4,0x 4,0x

Investeringen 7,5-8,0(3) 10

(1) Deze doelstellingen en aanwijzingen zijn gebaseerd op aannames met betrekking tot de gemiddelde temperatuur in Frankrijk, het volledig doorberekenen van de distributiekosten in de gereguleerde gastarieven in Frankrijk, de afwezigheid van een significante 
boekhoudkundige verandering, de afwezigheid van een substantiële verandering in de regelgeving of de macro-economische omgeving, de grondstoffenprijzen op de marktvoorwaarden per 30 juni 2020, de gemiddelde wisselkoersen voor 2020: €/$ : 1,11 ; €/BRL: 5,79, 
afwezigheid van een significant effect van nog niet aangekondigde desinvesteringen, een voortgezette en geleidelijke terugkeer na de inperkingsmaatregelen die in de belangrijkste geografische gebieden zijn genomen en de afwezigheid van nieuwe belangrijke 
inperkingsmaatregelen die in belangrijke gebieden zijn genomen

(2) Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep, uit voortgezette activiteiten
(3) Na aftrek van DBSO en tax equity-financieringen 
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Dividendbeleid herbevestigd 

65-75% op grond van het netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep
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DE GROEP EN U
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⚫ ISIN-code: FR0010208488

⚫ Tickersymbool: ENGI

⚫ Beurskapitalisatie op 4/09/20: ~ € 28 mld.

⚫ Gemiddeld volume van de verhandelde aandelen 

in 2020: ~8 mln. 
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31/12/2019 31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020

Brutoprestatie 2020
Op 11 september 2020

BEL 20 - 15% 

ENGIE -18%

Bron: Eikon Reuters
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ENGIE beloont aandeelhoudersloyaliteit

+10%
premie op het dividend voor uw aandelen op naam 

(zuiver of in beheer) gedurende 2 onafgebroken jaren

Ga voor meer informatie naar www.engie.com of bel 0800 30 00 30

ENGIE beloont aandeelhoudersloyaliteit

+10 % premie op het dividend voor uw aandelen op naam 

(zuiver of in beheer) gedurende 2 onafgebroken jaren

Voor meer informatie, klik hier of bel de afdeling Aandeelhoudersrelaties op 0800 25 125

Registreer nog vóór 31/12/2020 uw aandelen op naam om in 2023 recht te hebben op de verhoging van

het dividend dat wordt uitgekeerd voor 2022.

https://www.engie.com/actionnaires/dividende/dividende-majorehttps:/www.engie.com/actionnaires/dividende/dividende-majore
https://www.engie.com/actionnaires/dividende/dividende-majore


VFB-happening 
(virtueel)

19 september 2020

Investir Day-happening

(virtueel)

November 2020 

Publicatie van de 
resultaten per 30 
september 2020

13 november 2020

14 novembre 2020
Finance avenue 
(Virtueel)

Publicatie van de 
jaarresultaten 2020

26 februari 2021

Algemene Vergadering

20 mei 2021
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April 2019 25ENGIE 2019
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Afdeling Aandeelhoudersrelaties

0800 30 00 30 (vanuit Frankrijk) 0800 25 125 (vanuit België)

https://www.engie.com/espace-finance

relation@actionnaires.engie.com

https://www.engie.com/espace-finance
mailto:relation@actionnaires.engie.com

