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Deze tekst is de vertaling van het Engelstalig document getiteld
“Green Financing Framework”. De Engelse versie is de officiële versie.
Bij interpretatieverschillen telt enkel de Engelse versie.
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1. Inleiding
Fluvius System Operator cv (“Fluvius”) is een vooraanstaande multi-utility onderneming in het Vlaamse
Gewest (België). De onderneming is actief in verschillende netgebonden nutsdiensten: (1) de distributie
van elektriciteit, (2) de distributie van aardgas, (3) openbare verlichting, (4) riolering, (5) kabeltelevisieinfrastructuur (CATV), (6) fibre-to-the-home (FTTH) netwerken, evenals een aantal activiteiten die
verbonden zijn aan één of meer van de genoemde activiteiten.
Fluvius is ontstaan uit de fusie van Eandis System Operator en Infrax in juli 2018. De onderneming is
voor 100% in handen van de gemeenten in het Vlaamse Gewest.

Figuur 1: kerncijfers (2019)

Fluvius biedt zijn diensten aan in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten. Het beheert 1 133.668 km
elektriciteitsnetten, 58.091 km gasnetten, 11.712 km rioolinfrastructuur en 27.793 km kabelnetten. Het
staat in voor ongeveer 7,3 miljoen aansluitingen. Voor openbare verlichting worden 1,2 miljoen
lichtpunten beheerd.
Fluvius is Vlaanderens grootste nutsbedrijf. De onderneming is van strategisch belang voor het Vlaamse
Gewest (Aa2) en diens beleid om de Europese klimaat- en energiedoelstellingen te behalen.
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cijfers op 31 december 2019
3

Figuur 2: werkingsgebied van Fluvius System Operator

Op 30 juni 2020 stelde Fluvius 5.419 mensen tewerk, waarvan 4.631 personeelsleden met een
arbeidscontract bij Fluvius System Operator en 788 statutaire werknemers bij Fluvius OV.
De groepsstructuur van de Fluvius Economische Groep is als volgt:

Figuur 3: groepsstructuur van de Fluvius Economische Groep

De sterktes van Fluvius zijn de volgende:
• het is de grootste Vlaamse multi-utility, die het hele Vlaamse Gewest bestrijkt
• zijn aandeelhouders zijn 100% publiek, met name alle 300 Vlaamse steden en gemeenten
• zijn profiel van laag risico in alle activiteiten
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•
•
•

zijn stevige kapitaalstructuur, sterke liquiditeitspositie en stabiele cashflows ingevolge
tariefregulering of contracten op lange termijn voor zijn kernactiviteiten
de onderneming heeft een zeer ervaren management en personeelsbestand
Fluvius heeft een strategische focus op operationele excellentie, synergieën en duurzaamheid.

2. De strategie en het engagement van Fluvius inzake MVO en
duurzaamheid
Het engagement van Fluvius System Operator inzake MVO en duurzaamheid is neergeschreven in zijn
MVO Charter. Dit document is goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 december 2019. Dit
document kan online worden geraadpleegd op: https://over.fluvius.be/sites/fluvius/files/201912/9010106-mvo-charter-2019-nl.pdf
Fluvius neemt de rol op van voorkeurpartner van de Vlaamse lokale besturen in hun inspanningen voor
duurzaamheid, vooral op het vlak van de energietransitie en energie-efficiëntie. Fluvius ondersteunt de
lokale besturen in hun eigen initiatieven om de Vlaamse klimaatdoelstellingen en de doelstellingen in de
Burgemeestersconvenanten 2 te behalen.
Vanuit het principe van ‘zelf het goede voorbeeld geven’, heeft Fluvius zichzelf een aantal duidelijke
duurzaamheidsdoelen gesteld die zijn gebundeld in het beleidsdocument “Visie 2050: de Vlaamse
energienetten van de toekomst”. De belangrijkste ambitie is om klimaatneutraliteit te bereiken tegen
2050, ongeacht de verschillende energiedisciplines waarin de onderneming actief is (elektriciteitsnetten,
warmtenetten, gasnetten, openbare verlichting).
Het document “Visie 2050” wordt aangevuld door gedetailleerde beleidsfiches.
Het milieubeleid van Fluvius mikt op (i) volledige overeenstemming met de wettelijke normen en
verplichtingen, (ii) een maximale implementatie van circulariteit, (ii) groene mobiliteit waar mogelijk, (iv)
de reductie van de ecologische voetafdruk van onze eigen activiteiten. Een lange-termijn milieuplan 20212025 zal deze beleidsdoelstellingen concretiseren. Jaarlijkse actieplannen zullen het lange-termijn
milieuplan implementeren.
Fluvius heeft een uitvoerige materialiteits- en urgentie-analyse uitgevoerd, gebaseerd op een consultatie
van de stakeholders en interne discussies. De geraadpleegde stakeholders waren onder meer:
werknemers, vertegenwoordigers van de Fluvius-aandeelhouders, investeerders, belangengroepen,
leveranciers en de energieleveranciers. Deze materialiteitsanalyse werd afgewerkt eind 2018 3. Het
resultaat van deze oefening wordt samengevat in onderstaande grafieken. Ten eerste, de
materialiteitsmatrix zoals die is afgeleid uit de stakeholderbevraging:
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https://www.burgemeestersconvenant.eu/
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De enquête bij de werknemers werd hernomen in juli/augustus 2020 (1250 deelnemers).
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De zes onderwerpen in groene kleur werden als de meest materiële onderwerpen gescoord uit een lijst
van negentien materiële thema’s.
Rekening houdend met de interne scoring van de procesmaturiteit voor elk van de negentien
geïdentificeerde materiële thema’s, werd de urgentie als volgt in kaart gebracht:

Alle materiële onderwerpen, maar vooral de zes meest materiële ervan, die tijdens de
materialiteitsoefening werden geïdentificeerd, werden vervolgens gekoppeld aan de Duurzame
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Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 4 (SDG’s).

Voor het implementatieproces geeft de MVO Roadmap van de onderneming aan welke de prioriteiten
zijn bij de relevante SDG’s, evenals de gedetailleerde doelen die nagestreefd worden.
Fluvius werd gescreend en gescoord op zijn MVO- en duurzaamheidsbeleid en -prestaties door een aantal
specifieke ratingagentschappen voor MVO en duurzaamheid. De benchmarkingsrapporten van Vigeo
Eiris, Sustainalytics, ISS ESG en Ecovadis kunnen bij deze bedrijven worden opgevraagd.
Fluvius werd door ISS ESG onderscheiden met de ‘Prime’ status met een globale rating van C+ en een
performantiescore van 51,59 (september 2019) en kreeg een zilveren MVO rating bij Ecovadis (november
2019).
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3. Argumentatie voor Fluvius groene financiering
Fluvius heeft beslist een Raamwerk Groene Financiering op te zetten om zijn financieel beleid in lijn te
brengen met de algemene bedrijfsstrategie, en de strategie inzake Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en duurzaamheid in het bijzonder.
Door het opzetten van dit Raamwerk Groene Financiering wil de onderneming zijn belangrijke bijdrage
aan duurzame oplossingen voor het Vlaamse Gewest en in het bijzonder voor de Vlaamse energiesector
onderlijnen. Het ultieme doel van Fluvius is om betrouwbare, efficiënte, duurzame en betaalbare
nutsvoorzieningen te garanderen voor de Vlaamse bevolking en economie.
Instrumenten van Groene Financiering (zoals hierna beschreven) kunnen volgens Fluvius efficiënte
instrumenten zijn in de transitie naar een koolstofarme economie en een meer gedecentraliseerd
energiesysteem. In die zin ondersteunen dergelijke financieringsinstrumenten de onderneming in de
implementatie van zijn duurzaamheidsstrategie.
Fluvius zal ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten die zullen worden gefinancierd door
instrumenten uitgegeven onder dit Raamwerk Groene Financiering, in het bijzonder bijdragen aan één
van de volgende milieudoelstellingen:
a) de beperking van de klimaatverandering, bijv. door financieringsoplossingen voor een grotere
energie-efficiëntie of aantoonbare energiebesparingen;
b) de aanpassing aan de klimaatverandering, bijv. door financieringsoplossingen voor de aanpak
van overstromingen en langdurige periodes van droogte;
c) het duurzaam gebruik en de bescherming van water en watergebonden hulpbronnen, bijv.
door financieringsoplossingen voor de bouw van nieuwe of het aanpassen van bestaande
rioolnetwerken;
met tegelijkertijd respect voor het principe van “Veroorzaak Geen Aanzienlijke Schade” en in
overeenstemming met algemeen aanvaarde minimum veiligheidsnormen.

4. Raamwerk Groene Financiering
Dit Raamwerk Groene Financiering van Fluvius (het ‘Raamwerk’) heeft betrekking op de volgende types
van groene financiering voor Fluvius, hierna genoemd ‘Instrument(en) van Groene Financiering’:
• Groene Obligaties, met Fluvius System Operator als emittent in opdracht van zijn
aandeelhouders, met name de distributienetbeheerders voor energie en/of de rioolbeheerders
en/of de CATV-infrastructuurbeheerders;
• Groene Leningen, die worden afgesloten door ofwel de aandeelhouders van Fluvius System
Operator of door Fluvius System Operator zelf;
• de herfinanciering van financieringsinstrumenten met de opbrengsten van een Instrument van
Groene Financiering, voor zover een bedrag gelijk aan de netto opbrengsten van het nieuwe
Instrument van Groene Financiering specifiek wordt aangewend om In Aanmerking Komende
Groene Projecten te financieren;
• of elk ander type van instrumenten van groene financiering.
Voor elk van de Instrumenten van Groene Financiering zullen (i) de aanwending van de opbrengsten, (ii)
de evaluatie en selectie van projecten, (iii) het beheer van de opbrengsten, (iv) de rapportering over
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toewijzing en impact, en (v) de externe controle uitgevoerd worden volgens dit Raamwerk Groene
Financiering zoals het op bepaalde tijdstippen kan gewijzigd worden volgens de beste marktpraktijken.
Dit Raamwerk Groene Financiering is in overeenstemming met:
•
•

•

de Principes voor Groene Obligaties (Green Bond Principles), zoals uitgevaardigd door de
International Capital Market Association (ICMA) en voor het laatst aangepast in juni 2018;
in de mate van het mogelijke, de EU Standaard voor Groene Obligaties (EU Green Bond
Standard), zoals voorgesteld in maart 2020 door de EU Technische Expertenwerkgroep voor
Duurzame Financiering, en
de Principes voor Groene Leningen (Green Loan Principles) van de Loan Market Association
(LMA), voor het laatst herzien in mei 2020.

i. Aanwending van opbrengsten
Fluvius heeft de bedoeling een bedrag dat gelijk is aan de netto opbrengsten van elke uitgifte van
een Instrument van Groene Financiering volgens dit Raamwerk Groene Financiering toe te wijzen
aan een portefeuille van nieuwe en/of bestaande In Aanmerking Komende Groene Projecten die
vallen onder één van de volgende In Aanmerking Komende Groene Categorieën.

In Aanmerking
Komende
Groene
Categorie

Energie-efficiëntie

Details

Relevante
SDG’s

Investeringen en/of uitgaven in projecten
die bijdragen aan de vermindering van
netverliezen elektriciteit en de directe
emissies van distributie-infrastructuur
verminderen, zoals:
• plaatsing van controleapparatuur die
een hogere efficiëntie van distributie
en balancering toelaten,
• plaatsing van digitale meters, met
inbegrip van slimme netten en slimme
meters,
• aanpassing van elektriciteitsnetten om
netverliezen te verminderen, de
weerbaarheid en de energie-efficiëntie
van het net te verbeteren, wat leidt tot
energiebesparingen in het
elektriciteitsnet met minstens 30%
Investeringen en/of uitgaven voor de
stabilisering van het stroomnet, optimaal
gebruik makend van elektriciteitsoverschotten en het effectief gebruik van
de piekproductie van elektriciteit
Installatie van LED technologie voor
openbare verlichting
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Investeringen en/of uitgaven in energieefficiëntie in bouwprojecten, wat leidt tot
energiebesparingen van minstens 30% (in
vergelijking met een startwaarde vóór
renovatie)

Waterinfrastructuur

bouw of uitbreiding van rioleringsnetten
die afvalwater transporteren naar centrale
behandelingseenheden

Warmtenetten

Investeringen en/of uitgaven voor de bouw
en het beheer van leidingen en
aanverwante infrastructuur voor de
distributie van warmte, ter ondersteuning
van een transitie naar een zero-emissie
economie, met inbegrip van:
• ontwerp, bouw en exploitatie van
warmtenetten die gebruik maken van
minstens 50% hernieuwbare energie,
of 50% restwarmte, of 75% WKKwarmte, of voor 50% van een
combinatie van zulke energie en
warmte
•

Clean transport

Hernieuwbare
energie

•

investeringen en/of uitgaven voor
de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen en infrastructuur voor
het elektriciteitsnet die duurzame
mobiliteit en het gebruik van zeroemissie voertuigen ondersteunen
elektrificatie van de Fluvius-vloot,
met inbegrip van de aankoop van
elektrische of andere voertuigen
met een maximum emissieintensiteit van 50 gram CO2e/km

Investeringen en/of uitgaven in projecten
die het aandeel koolstofarme
elektriciteitsproductie onder de drempel
van 100 gCO2e/kWh verhogen, of die de
integratie van hernieuwbare energie in het
stroomnet ondersteunen, met inbegrip van:
• de directe aansluiting of de
uitbreiding van bestaande directe
aansluitingen op het distributienet
van installaties van hernieuwbare
energieproductie (zoals PV, wind
of productie-eenheden met lage
koolstofintensiteit onder de grens
van 100 gCO2e/kWh)
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•

•

•

bouw, installatie, exploitatie en/of
onderhoud van distributieinfrastructuur, met inbegrip van:
o transformatoren
o distributiesystemen op
midden- en laagspanning
de ontwikkeling van
energiegemeenschappen (‘energy
communities’)
uitrusting om de stuurbaarheid en
waarneembaarheid van het
elektriciteitssysteem te verhogen
en de ontwikkeling en integratie
toe te laten van hernieuwbare
energiebronnen, zoals
o sensoren (inclusief
meteorologische sensoren
voor de voorspelling van de
productie van hernieuwbare
energie),
o controle-instrumenten (incl.
geavanceerde software en
controlekamers, de
automatisatie van
onderstations of feeders, en
instrumenten voor
spanningscontrole voor de
aanpassing aan een grotere
infeed van decentraal
opgewekte hernieuwbare
energie)

Alle In Aanmerking Komende Groene Projecten zijn gelegen in het Vlaamse Gewest.

ii. Evaluatie en selectie van projecten
a.

Besluitvormingsproces en ESG-beleid van Fluvius
Het ESG-beleid van Fluvius wordt voorbereid, uitgewerkt en gecoördineerd door de Fluvius MVO
Board. De MVO Board kan beslissen over een aantal specifiek gedefinieerde ESG-onderwerpen. Deze
Board brengt ook gemotiveerd advies uit aan het Managementcomité van de onderneming dat ter
zake beslist voor zover het binnen de statutaire bevoegdheidsdelegatie van het dagelijks beleid ligt.
Voor materies die de beslissingsbevoegdheid van het Managementcomité overstijgen, is de Raad
van Bestuur bevoegd om te beslissen.

b. Comité Groene Financiering voor de evaluatie en selectie van In Aanmerking Komende Groene
Projecten volgens dit Raamwerk
De evaluatie en selectie van projecten die volgens dit Raamwerk gefinancierd zullen worden, worden
uitgevoerd door een specifiek Comité Groene Financiering dat bestaat uit vooraanstaande
vertegenwoordigers van de Fluvius departementen Financieel Beheer, Administratie en Asset
Management. Het Comité Groene Financiering wordt voorgezeten door de CFO van de
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onderneming. De projectselectie zoals voorgesteld door het Comité Groene Financiering wordt
gevalideerd door het Managementcomité.
Het Comité Groene Financiering komt op halfjaarlijkse basis samen en telkens wanneer dit nodig is.
De projectteams rapporteren de nodige informatie aan het Comité Groene Financiering dat
verantwoordelijk is voor de controle en validatie van In Aanmerking Komende Groene Projecten die
voldoen aan de criteria beschreven in 4.i “Aanwending van de opbrengsten” van dit Raamwerk
Groene Financiering.
In het bijzonder zal het de taak van het Comité Groene Financiering zijn om:
• de in aanmerking komende investeringen en uitgaven te beoordelen, selecteren, valideren
en opvolgen voor de In Aanmerking Komende Groene Projecten,
• de impactratio’s te identificeren die het best de milieuvoordelen van de In Aanmerking
Komende Groene Projecten weergeven,
• de jaarlijkse rapportering aan investeerders op te stellen, te verifiëren en valideren,
• actuele evoluties inzake de markten voor duurzame kapitaalfinanciering op te volgen en het
Raamwerk in die zin te updaten, wanneer nodig, teneinde met de marktpraktijken in
overeenstemming te blijven, en
• het Raamwerk te herzien om elke mogelijke wijziging in de aanwending van opbrengsten,
de selectie van In Aanmerking Komende Groene Projecten, het beheer van de opbrengsten
of de rapportering weer te geven, en meer in het algemeen de recentste
duurzaamheidsstrategieën en -initiatieven van de onderneming te evalueren.
Geselecteerde projecten kunnen geplande projecten zijn, projecten in uitvoering of afgewerkte
projecten waarvoor financiering wordt aangewend niet meer dan 36 maanden voorafgaand aan de
uitgifte van het desbetreffend Instrument van Groene Financiering.

iii.

Beheer van de opbrengsten

Het Corporate Finance-team van Fluvius staat in voor het proces van beheer van de opbrengsten.
Een bedrag gelijk aan de netto opbrengst van de Instrumenten van Groene Financiering wordt
gestort op een algemene rekening van Fluvius. Een bedrag gelijk aan de netto opbrengst zal specifiek
worden bestemd voor toewijzing aan In Aanmerking Komende Groene Projecten, in
overeenstemming met dit Raamwerk Groene Financiering. Alle relevante informatie over (i) het
bedrag van de netto opbrengsten van de Instrumenten Groene Financiering en (ii) de investeringen
in In Aanmerking Komende Groene Projecten, zal worden opgevolgd en geboekt in de
boekhoudsystemen van Fluvius. Fluvius zal de opbrengsten van zijn Instrumenten van Groene
Financiering op portfoliobasis beheren.
Fluvius heeft de intentie het volledige bedrag toe te wijzen binnen de 24 maanden na de uitgifte van
een Instrument van Groene Financiering. Zolang de netto opbrengsten van een uitgifte van een
Instrument van Groene Financiering niet toegewezen zijn, zal Fluvius deze sommen aanhouden en/of
investeren, naar eigen goeddunken, in zijn thesaurieportefeuille van liquide middelen, in cash of in
andere instrumenten op korte termijn.
Indien omwille van gelijk welke redenen een project niet langer in aanmerking komt, of wanneer een
belangrijke controverse invloed heeft op een project in de portefeuille van In Aanmerking Komende
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Groene Projecten, zal het Comité Groene Financiering dergelijke projecten vervangen door andere In
Aanmerking Komende Projecten voor een bedrag dat minstens gelijk is aan dergelijke projecten, van
zodra een passende vervanging geïdentificeerd is.

iv.

Rapportering

a. Toewijzing
Voor elk Instrument van Groene Financiering dat Fluvius of zijn aandeelhouders uitgeven onder dit
Raamwerk Groene Financiering, zal Fluvius jaarlijks rapporteren over de toewijzing van de netto
opbrengsten ervan tijdens de looptijd van de uitstaande Instrumenten van Groene Financiering.
Het toewijzingsrapport zal details geven over
• het jaar van investering,
• de totale sommen van investeringen en uitgaven toegewezen aan de In Aanmerking
Komende Groene Projecten, samen met voorbeelden en een beschrijving van
toonaangevende In Aanmerking Komende Groene Projecten
• het saldo van niet-toegewezen opbrengsten (indien van toepassing) die in cash, het
cashpool-systeem binnen de Fluvius Economische Groep en/of cash equivalenten
geïnvesteerd werden, en
• de verhouding van nieuwe financieringen en herfinancieringen.
Het toewijzingsrapport wordt nagekeken door een onafhankelijke derde partij en wordt
gepubliceerd op de website van Fluvius: https://over.fluvius.be/nl/thema/investor-relations
b. Impact
Waar mogelijk zal Fluvius op jaarbasis rapporteren over een aantal parameters over milieu-impact
die rechtstreeks verbonden zijn aan de projecten die gefinancierd werden door de opbrengsten van
een Instrument van Groene Financiering dat is uitgegeven onder dit Raamwerk Groene Financiering.
De emittent zal in de mate van het mogelijke deze rapportering afstemmen op de marktpraktijken
en de recentst beschikbare principes, zoals die vooropgesteld worden in het Geharmoniseerd
Raamwerk voor Impactrapportering, zoals gepubliceerd door ICMA (juni 2019).
De eigenlijke parameters waarover gerapporteerd zal worden, zullen afhangen van de aard van de
relevante projecten, bijvoorbeeld:

Projectcategorie
Energie-efficiëntie

Waterinfrastructuur

Warmtenetten

5

Parameters 5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bespaarde energie (kWh)
geïnstalleerde digitale meters (aantal)
openbare verlichtingspunten omgebouwd naar led
(aantal)
vermeden broeikasgassenuitstoot (tCO2e)
aangelegd rioleringsnet (km)
nieuwe aansluitingen op het rioleringsnet (aantal)
volume van opgevangen afvalwater (m³)
netlengte (km)
volume opgewekte warmte (GJ)
vermeden broeikasgassenuitstoot (tCO2e)

Waar mogelijk zal Fluvius de methodologie en/of de assumpties die gebruikt werden inde berekening van de
kwantitatieve parameters toelichten.
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Clean transport

•
•
•

Hernieuwbare energie

•
•
•

geïnstalleerde laadpunten voor elektrische voertuigen
(aantal)
elektrische voertuigen aangekocht voor de Fluvius-vloot
(aantal)
elektrische voertuigen aangekocht voor de vloot van
gemeenten (aantal)
vermeden CO2-uitstoot (ton)
projecten van productie-eenheden van hernieuwbare
energie aangesloten op het distributienet (aantal)
capaciteit van hernieuwbare opwekinstallaties
aangesloten op het distributienet (MW)

Om rekening te houden met toekomstige wijzigingen en beste praktijken in de kapitaalmarkten heeft
Fluvius de bedoeling om deze ontwikkelingen voortdurend op te volgen en, waar gepast, zijn
Raamwerk Groene Financiering in die zin aan te passen.

v.

Extern nazicht

a. Oordeel van tweede partij
Fluvius zal ervoor zorgen dat een tweede partij (Second Party Opinion provider, SPO provider) zijn
Raamwerk Groene Financiering en de algemene MVO- en duurzaamheidsstrategie en -prestaties van
de onderneming zal beoordelen. Deze beoordelaar zal de overstemming nagaan met de
toepasselijke groene principes, zoals de Principes voor Groene Obligaties (Green Bond Principles)
opgesteld door de International Capital Markets Association (ICMA), en de Principes voor Groene
Leningen (Green Loan Principles) opgesteld door de Loan Market Association (LMA) evenals de
Standaarden voor Groene Obligaties zoals voorgesteld door de Europese Unie.
Het SPO-rapport zal beschikbaar zijn op de Fluvius-website:
https://over.fluvius.be/nl/thema/investor-relations
b. Jaarlijkse controle
Vanaf het eerste jaar na uitgifte en tot wanneer het desbetreffende Instrument van Groene
Financiering op vervaldatum komt, zal Fluvius elk jaar externe controle vragen over de toewijzing en
de impact van het Instrument van Groene Financiering dat onder dit Raamwerk Groene Financiering
is uitgegeven.
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5. Disclaimer
Dit document is opgesteld door en valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Fluvius System
Operator CV. Het is niet op onafhankelijke wijze geverifieerd of goedgekeurd door een regelgevende
instantie.
Dit document is niet bestemd voor verspreiding aan, of gebruik door, enige persoon of entiteit in enig
rechtsgebied of land waar zo’n verspreiding een inbreuk vormt op de plaatselijke wet- of regelgeving.
In dit document verwijst de term ‘Fluvius’ ofwel naar Fluvius System Operator CV of naar de
geconsolideerde groep (dit is Fluvius System Operator CV + zijn geconsolideerde dochterondernemingen).
De term ‘Fluvius Economische Groep’ verwijst naar Fluvius (geconsolideerde groep) + 11
intergemeentelijke ondernemingen 6 die de enige aandeelhouders van Fluvius zijn en Fluvius OV (zijnde
het specifiek vehikel dat de statutaire werknemers van Fluvius tewerkstelt). De Fluvius Economische
Groep is geen juridische entiteit, maar voor rapporteringsdoeleinden kan de Fluvius Economische Groep
beschouwd worden alsof het één enkele entiteit is.
Verklaringen betreffende de toekomst in dit document geven geen waarborg over toekomstige
prestaties. De uiteindelijke resultaten kunnen substantieel afwijken van dergelijke verklaringen
betreffende de toekomst ingevolge onzekerheden of risico’s, waarvan er vele buiten de controle van
Fluvius System Operator CV, zijn dochterondernemingen en aandeelhouders vallen. Verklaringen
betreffende de toekomst hebben enkel geldingskracht op datum van dit document. De informatie in dit
document is onderworpen aan wijzigingen, revisies en actualiseringen.
Dit document en de informatie in dit document vormen op geen enkele wijze een financieel, technisch of
commercieel advies of aanbeveling om te investeren in een groene obligatie of elk ander effect
uitgegeven door Fluvius of deze aan te kopen. Dit document vormt geen Prospectus of Memorandum van
Aanbieding.
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Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra
en Sibelgas
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