Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de
jaarresultaten over 2013

Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd?
In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede
operationele resultaten behaald en alle aangekondigde financiële doelstellingen
bereikt. Bepaalde doelstellingen met betrekking tot de verlaging van de nettoschuld
of het prestatieplan ‘Perform 2015’ zijn zelfs overtroffen.
De Groep heeft ook zijn ontwikkelingsbeleid versneld met de ambitie de
toonaangevende energieproducent te worden op de opkomende markten en de
leider van de energietransitie in Europa. Er zijn talrijke successen opgetekend in de
landen waar de Groep al sterke posities heeft, maar ook op nieuwe markten die
aantrekkelijk zijn voor de elektriciteitsproductie, de gasketen en de dienstverlening
voor de energie.
Dankzij een solide cash-generatie is de Raad van Bestuur in staat over 2013 een
dividend van €1,50 per aandeel voor te stellen.

Hoe kan een dergelijk niveau van afschrijvingen worden verklaard?
De Groep is van mening dat de veranderingen in de omgeving in Europa diepgaand
zijn en blijvend zullen zijn. Onze industriële visie heeft derhalve geleid tot deze
aanzienlijke afschrijving van de boekwaarde van enkele van onze activiteiten in
Europa.
De Europese energiemarkten hebben te maken met een blijvende teruggang van de
vraag, met name door de economische context die al enkele jaren steeds slechter
wordt. De markten worden ook gekenmerkt door de aanhoudend lage
elektriciteitsprijzen ten gevolge van de daling van de vraag en overcapaciteit. Deze
situatie heeft verschillende ondernemingen in de sector, waaronder GDF SUEZ, ertoe
gebracht om productiecapaciteit stil te leggen of definitief te sluiten. Daarnaast wordt
een stijging van de CO2-uitstoot in Europa waargenomen met het opnieuw opstarten
van de kolencentrales die indirect profiteren van de vlucht die het schaliegas in de
Verenigde Staten neemt.

Welke activa zijn in 2013 afgewaardeerd?
Voornamelijk de thermische elektriciteitscentrales en opslagcapaciteit van gas in
Europa – Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Nederland, Luxemburg, Verenigd
Koninkrijk – en de goodwill (zie lexicon voor de definitie).

Zijn er in de toekomst nieuwe afschrijvingen te verwachten?
De aanpassing die wij over het boekjaar 2013 hebben doorgevoerd is uitzonderlijk en
getuigt van de wijziging van de visie die de Groep op de Europese omgeving heeft.
De Groep is vanaf nu van mening dat de verslechtering van de situatie in de
thermische productie en de gasopslag in Europa blijvend en diepgaand is.
In de komende jaren gaan wij, in overeenstemming met de IFRS-standaard, door
met het testen van de waarde van onze activa in de wetenschap dat de waarde
daarvan in onze rekeningen na deze afschrijvingen de door de Groep voorziene
blijvende en diepgaande verslechtering van de Europese energiemarkten omvat.

Waarom heeft de Groep besloten zijn dividendbeleid te herzien terwijl de
cash-generatie solide is en de Groep zijn doelstelling met betrekking tot de
RNRpg 2014 naar boven bijstelt?
Het nieuwe dividendbeleid, gepaard aan de stijging van de investeringen, is gericht
op versterking van het groeipotentieel van de Groep en op vergroting van de waarde
voor de aandeelhouders op lange termijn.
Het doel van het doorvoeren van een verhoging van 10% van het dividend volgens
de wettelijke voorwaarden is beloning van de trouw van de bestaande of nieuwe
aandeelhouders die de langetermijnambitie van de Groep delen.

Op welke landen richt GDF SUEZ zich voor de uitvoering van haar strategie
in Europa en op welke opkomende markten?
De Groep is aanwezig in meer dan 70 landen over de hele wereld en op alle
continenten. Op de sterk groeiende markten wil de groep, om de toonaangevende
energieproducent te worden, haar sterke bestaande posities kapitaliseren – met

name Brazilië, Peru, Chili, Thailand, Indonesië, het Midden-Oosten – en zich
ontwikkelen op nieuwe markten - met name India, Vietnam, Maleisië, Mongolië,
Uruguay, Zuid-Afrika en Marokko.
In Europa heeft de groep de ambitie om de leider op het gebied van de
energietransitie te worden in de landen waar zij al aanwezig is.

Wat is het aandeel van de resultaten die de Groep op de sterk groeiende
markten heeft gerealiseerd?
In 2013 heeft de Groep 30% van haar recurrente nettoresultaat gerealiseerd op de
sterk groeiende markten tegen 27% in 2012.
Op middellange termijn moeten de sterk groeiende markten goed zijn voor ongeveer
40% van het recurrente nettoresultaat van de Groep.

Is het programma van de verkopen stopgezet?
Van de €11 mld die voor 2013-14 waren voorzien, heeft de Groep al €5 mld aan
verkopen gerealiseerd. Rekening houdend met het feit de dat doelstelling van
verlaging van de nettoschuld tot beneden de €30 mld een voorsprong van een jaar
heeft, hoeft de groep het programma niet te handhaven. De verkopen zullen vanaf
nu worden beperkt tot een standaard minimum ter financiering van aanvullende
investeringen in groei.

Voorziet de Groep toevlucht te nemen tot acquisities, rekening houdend
met zijn versterkte financiële structuur?
De groeistrategie van de Groep berust voornamelijk op een organische ontwikkeling.
De Groep doet soms ook kleine of middelgrote aankopen zoals bijvoorbeeld Balfour
Beatty in het Verenigd Koninkrijk en sluit niet uit andere middelgrote aankopen te
doen, naargelang de mogelijkheden die zich voordoen en met behoud van zijn solide
financiële structuur die een A-rating heeft(zie lexicon voor de definitie).

Deelname van de Groep in Suez Environnement?

De Groep wil een strategische partner van Suez Environnement blijven. Tal van
industriële vormen van samenwerking kunnen nuttig zijn om op efficiënte wijze te
voldoen aan de behoefte van de klanten van de twee Groepen. De doelmatigheid van
deze vormen van industriële samenwerking is bewezen, bijvoorbeeld in het MiddenOosten waar voor de ontzilting van zeewater zeer omvangrijke energetische
vermogens nodig zijn, of op het gebied van thema’s als de steden van morgen of de
bio-energie, de belangrijkste uitdagingen van ruimtelijke ordening in de komende
jaren.
Begin 2013 hebben de twee groepen hun wens om deze samenwerking voort te
zetten bevestigd met de bekrachtiging van de leidende beginselen van de industriële
en commerciële akkoorden.

Wat zijn de doelstellingen van de Groep op korte en middellange termijn?
GDF SUEZ wil de implementatie van haar strategie om de toonaangevende
energieproducent in de opkomende landen en de leider van de energietransitie in
Europa te worden, versnellen.
De Groep heeft ook de ambitie op zich op de toekomst voor te bereiden door
versterking van innovatie en onderzoek en door zich te positioneren op nieuwe
activiteiten zoals biogas en LNG voor de retailmarkt.
Vanuit financieel standpunt stelt GDF SUEZ haar doelstellingen naar boven bij met
een verwacht recurrent nettoresultaat tussen de €3,3 en 3,7 mld ten opzichte van de
eerdere bandbreedte van €3,1-3,5 mld en bruto investeringen van €9 à 10 mld in de
periode 2014-2016 ten opzichte van een eerder bandbreedte van €7 à 8 mld. De
Groep bevestigt ook haar doelstelling van een ratio nettoschuld/BBR die lager of
gelijk is aan 2,5 en de handhaving van een A-rating (zie lexicon).
De Groep heeft ook besloten om haar doelstellingen met betrekking tot het plan
‘Perform 2015’ met €800 m te verhogen, rekening houdend met de resultaten uit
2013 en de economische context die in Europa verder is verslechterd.
Overigens is GDF SUEZ goed op weg met het bereiken van haar maatschappelijke en
milieudoelstellingen voor 2015, in termen van verlaging van de CO2-uitstoot, de
ontwikkeling van hernieuwbare energievormen, biodiversiteit, ‘mixité’ (gelijkheid
tussen mannen en vrouwen), salarisvorming, aandeelhouderschap van de
werknemers en gezondheid/veiligheid.

Wat de werkgelegenheid betreft voorziet GDF SUEZ wereldwijd 15.000 werknemers
per jaar te zullen werven, waarvan 9.000 per jaar in Frankrijk in 2014-2015.

