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30 september 2022 

“Onze investering in Fluxys ondersteunt de Belgische duurzame 
energietransitie” 
 

Eind vorige week kondigde energie-infrastructuurgroep Fluxys een belangrijke herschikking van zijn 
aandeelhouderschap aan. 
 
Naast de Zwitsere infrastructuurinvesteerder EIP, specialist in het begeleiden van bedrijven op vlak van 
de energietransitie, zal een consortium van 4 Belgische institutionele investeerders – de verzekeraars AG 
en Ethias, EthiasCo en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM – 4,6% van de 
aandelen van Fluxys overnemen van de Canadese investeringsgroep CDPQ.  De operatie gebeurde in 
onderling overleg en samenspraak met de andere aandeelhouders Publigas en EIP. 
  
Het consortium benadrukt dat het via deze participatie 2 belangrijke doelen nastreeft: 
- de strategie van Fluxys ondersteunen om vanaf 2025 zijn infrastructuur uit te bouwen voor het vervoer 
van waterstof en CO2 en zo belangrijke stappen te zetten in de noodzakelijke transitie naar duurzame 
energiebronnen en een koolstofneutrale maatschappij tegen 2050; 
- de Belgische verankering van een voor het land cruciale infrastructuur versterken. 
 
Heidi Delobelle, CEO van AG: “Als verzekeraar zijn we ons ten zeerste bewust van de maatschappelijke 
impact die we via onze langetermijninvesteringen kunnen creëren. We willen zowel de lokale economie 
ondersteunen als de evolutie naar een meer duurzame samenleving. De investering in een bedrijf als 
Fluxys dat - via het transport van waterstof en het afvoeren van CO2 - een cruciale rol gaat spelen in de 
Belgische transitie naar duurzame energie past perfect in deze strategie.”  

Philippe Lallemand, CEO van Ethias: “« Dankzij haar 100% Belgische verankering heeft Ethias 
aangetoond dat zij al heel veel heeft kunnen betekenen voor de Belgische samenleving. Haar rol bij de 
verschillende relanceplannen, haar hulp aan de samenleving tijdens de COVID-crisis zijn hier het beste 
bewijs van. Met haar deelname aan dit consortium wil Ethias tegelijk 2 doelen realiseren: enerzijds, haar 
steun en medewerking verlenen aan het nationaal verankeren van een zeer belangrijke en strategische 
sector, namelijk energie, en anderzijds, de ESG-transitie en -integratie blijven bevorderen als 
noodzakelijke voorwaarden voor al onze investeringen. Dit is volledig in lijn met de ambities van Ethias 
om tegen 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.” 

Koen Van Loo, CEO van FPIM: “Na deze operatie zal de totale participatie van het consortium in het 
aandeelhouderschap van Fluxys NV bijna 7% bedragen. Het is belangrijk te onderstrepen dat deze 
operatie is uitgevoerd in een perfecte verstandhouding met de andere aandeelhouders, EIP en Publigas. 



Deze vertegenwoordiging zal het consortium niet alleen in staat stellen om de zetel van SPFIM in de Raad 
van Bestuur van Fluxys NV te behouden, maar ze biedt ook de mogelijkheid om in de Raad van Bestuur 
van Fluxys Belgium 2 bestuurders, waarvan één onafhankelijke, aan te duiden of voor te stellen.  
In het verlengde van wat de partners op dat vlak al gerealiseerd hebben, zal dit de aandacht die het 
management van Fluxys nu reeds besteedt aan het thema ESG nog versterken. De 3 partners in het 
consortium zien in deze operatie een unieke kans om de ambitie van Fluxys te ondersteunen om uit te 
groeien tot een essentiële schakel in het vervoer van waterstof en CO2, een activiteit waarvan iedereen 
het belang voor de energietransitie zal erkennen.” 

 

Voor meer inlichtingen, contacteer: 

AG 
Gerrit Feyaerts  
02/664.09.61 – 0486/388 624 
gerrit.feyaerts@aginsurance.be 

Ethias 
Anja Vandeweyer 
04/220.91.52 – 0485/59.04.94  
anja.vandeweyer@ethias.be | 

FPIM 
Koenraad Van Loo  
02/548.52.03 
k.vanloo@sfpi-fpim.be 

 

 

Over AG  

Met een marktaandeel (eind 2021) van 29,5% in levensverzekeringen en van 16,7% in schadeverzekeringen, is AG leider op de 
Belgische verzekeringsmarkt. AG verdeelt zijn producten via verschillende kanalen zodat elke klant op de hem passende manier 
bediend wordt: via onafhankelijke verzekeringsmakelaars en Fintro-agenten, via de kantoren van BNP Paribas Fortis en bpost 
bank en in samenwerking met grote ondernemingen en bedrijfssectoren voor hun groepsverzekeringen. AG telt meer dan 4000 
gespecialiseerde medewerkers. Voor meer informatie, raadpleeg www.ag.be.  

Over Ethias  

Het unieke businessmodel van Ethias is gebaseerd op het directe, het digitale en de publieke sector, op het engagement van 
haar 1 900 medewerkers, op het vertrouwen van haar klanten (1 200 000 particulieren en meer dan 40 000 klanten uit de 
openbare en private sector), op de steun van haar aandeelhouders, op haar 100 jaar ervaring en op haar financiële daadkracht. 
Dat alles maakt van Ethias vandaag een opmerkelijke Belgische verzekeraar. Vanuit een solide groepsstrategie innoveert Ethias 
voortdurend met zicht op waardecreatie en met aandacht voor de behoeften van morgen. Haar innovaties concretiseren zich 
via ecosystemen in domeinen als gezondheid, vergrijzing, mobiliteit en openbare diensten. Ethias wil met haar "fygitale" en 
sociaal verantwoorde aanpak partner zijn in het dagelijkse leven, verder gaan dan enkel verzekeringen en voor iedereen 
toegankelijk zijn. 

Over FPIM  

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) is het ‘Sovereign Wealth Fund’ van België. De FPIM wil een 
betrouwbare partner zijn voor Belgische bedrijven, zowel kmo’s als scale-ups, en ze helpen uitgroeien tot een referentie in hun 
sector door ‘smart capital solutions’ aan te bieden. 
De FPIM speelt ook een belangrijke rol in de stabiliteit van de Belgische economie op lange termijn, door bij te dragen tot de 
verankering van strategische activa via ‘smart capital solutions’ in zowel beloftevolle als gevestigde ondernemingen of 
ecosystemen. De FPIM investeert in een groot aantal bedrijven en sectoren waarop ze vanuit historisch oogpunt focust 
(lifesciences, financiën en luchtvaart), alsook in nieuwe toekomstgerichte sectoren (energy & utilities, transport & mobility, 
impact investing). 
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