Brussel, 28 februari 2019

AG Insurance, de FPIM en Synatom bundelen hun krachten in
het Fonds I4B – The Belgian Infrastructure Fund
dat de ontwikkeling van infrastructuurprojecten wil versnellen
AG Insurance, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM-SFPI) en Synatom hebben
samen het infrastructuurfonds I4B - The Belgian Infrastructure Fund opgericht. Dit Fonds wil op lange
termijn investeren in de infrastructuursector om de ontwikkeling ervan in België te bevorderen en Belgische
bedrijven te ondersteunen bij hun Europese infrastructuurprojecten. Het kapitaal van het fonds bedraagt
150 miljoen euro – 50 miljoen euro van elke oprichter – en kan later worden opgetrokken tot 250 miljoen
euro. Op die manier zal het Fonds voor 2 miljard euro aan infrastructuurprojecten kunnen ondersteunen.
Het Fonds, met een duurtijd van 15 jaar, voorziet om het eigen vermogen te investeren in allerlei
infrastructuurprojecten, opgezet door de openbare of door de privésector. De projecten zijn gericht op hernieuwbare
energie, de opslag van elektriciteit, stedelijk vervoer, gebouwen van openbaar of maatschappelijk nut, digitale
netwerken, wegen, maritieme, haven-, rivier- en luchthavensectoren, en infrastructuuruitrusting. Het Fonds zal
bijzondere aandacht besteden aan projecten van innovatieve Belgische bedrijven om hun groei te ondersteunen
en versnellen.
Het initiatief van het Belgian Infrastructure Fund vindt zijn oorsprong in het belang dat zowel AG Insurance, de FPIM
als Synatom hechten aan een gezamenlijke ontwikkeling van hun investeringen in infrastructuur. Met respect voor
de wetgeving inzake de organisatie van de energiemarkt en de regels van EUROSTAT, en uitgaande van de
methoden van beleggingsfondsen van de privé-sector, zal dit Fonds hen instaat stellen om:
- de Belgische economie en de versnelling van de energietransitie op een concrete manier te ondersteunen;
- hun toegang tot hogekwaliteitinfrastructuur met gunstige rendementsvooruitzichten op lange termijn te verbeteren,
dit in een context van historisch lage rentetarieven op de financiële markten.
- het aandeel van hun activa geïnvesteerd in infrastructuur te verhogen en zo hun portefeuille te diversifiëren.
De aanpak van AG Insurance, de FPIM en Synatom ligt in de lijn van het Nationaal Pact voor Strategische
Investeringen. Via dit Pact, waarvan onlangs de doelstellingen werden vastgelegd, bevestigt de federale regering
dat ze hogere investeringen in infrastructuurwerken in België noodzakelijk acht. Door zich te concentreren op een
domein dat cruciaal is voor de creatie van groei en werkgelegenheid, is het fonds I4B – The Belgian Infrastructure
Fund een van de eerste operationele verwezenlijkingen hiervan. Het is o.a. geïnspireerd op het Junckerplan en zal
zich in de eerste plaats richten op projecten die het milieu, duurzame ontwikkeling en de energietransitie ten goede
komen.
Het Fonds en zijn team van beheerders zijn gevestigd in België en zijn onderworpen aan de Belgische regelgeving.
Ze hebben al heel wat projecten in de pipeline, wat overeenstemt met het doel van het Fonds en de dynamiek en
diversiteit van de Belgische economie weerspiegelt.

Premier Charles Michel verklaart: “Investeringen zijn noodzakelijk voor de economische en maatschappelijke
ontwikkeling. Ze hebben een positieve impact op de economische activiteiten en creëren bijkomende welvaart. Niet
investeren zou neerkomen op een duurzame verarming van het land. De laatste jaren heeft België op dit vlak
onvoldoende gedaan. Vandaag zet het Nationaal Investeringspact een nieuwe beslissende stap naar meer welvaart
en duurzaamheid. Dit fonds bundelt de middelen van zowel de publieke als de private sector, wat de essentie zelf
is van dit Pact. Hierdoor kan meer dan 2 miljard euro in de ontwikkeling van Belgische infrastructuurprojecten
worden gepompt. Die middelen zullen prioritair worden aangewend voor milieuvriendelijke projecten en projecten
rond duurzame ontwikkeling en de energietransitie. Ik wens dat dit fonds een katalysator zal zijn voor andere
ambitieuze projecten die bijkomende welvaart en welzijn in het land creëren.

Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance, zegt: “Dit nieuwe initiatief kadert in de langetermijnvisie van AG
Insurance om de premies die onze verzekerden vandaag betalen te investeren in projecten die de verzekerden van
morgen ten goede zullen komen. De goede matching tussen onze verbintenissen op lange termijn en investeringen
in langetermijninfrastructuur, staat garant voor veiligheid, maar ook voor een correct rendement voor de
verzekerden. Versterkt door de samenwerking met de FPIM en Synatom, illustreert onze investering in het Fonds
I4B de wens van AG Insurance om meer financiële middelen te investeren in de reële en lokale economie van het

land. Het benadrukt ook ons engagement om oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals de
creatie van jobs, het concurrentievermogen, duurzame ontwikkeling en de energietransitie.”

Koen Van Loo, CEO van de FPIM benadrukt dat “de investering van de FPIM in het Fonds I4B aangeeft dat we
de groei van de Belgische economie willen ondersteunen door ons te concentreren op een van de kernpunten van
het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen: de bepalende rol van de uitbouw en kwaliteit van de
infrastructuur in België. Met deze investering in het Fonds I4B willen we de bijdrage van infrastructuur aan het
concurrentievermogen van de Belgische economie en aan de jobcreatie versterken. Tegelijkertijd willen we de
infrastructuurbehoeften van Belgische bedrijven in Europa ondersteunen. Het getuigt ook van ons engagement om
duurzame investeringen ten voordele van de toekomstige generaties en het behoud van de planeet te bevorderen,
wat kadert in het Junckerplan.”

Robert Leclere, CEO van Synatom, wijst erop dat “deze investering in infrastructuur kadert binnen het
dynamiseren van het beheer van de nucleaire reserves door Synatom. Dankzij het Fonds I4B kan Synatom het
beheer van de nucleaire reserves versterken door een verhoging van het deel van het vermogen dat wordt
geïnvesteerd in infrastructuur. Hierdoor zullen we het rendementspotentieel kunnen verhogen, onze investeringen
diversifiëren en ons risicobeheer verbeteren, eigenschappen die kenmerkend zijn voor deze activaklasse. Door
voor deze investering samen te werken met AG Insurance en de FPIM, wil Synatom zijn bekommernis uiten, zowel
voor de lokale uitdagingen van economische ontwikkelingen als voor het creëren van jobs. Tegelijkertijd past dit
binnen een ambitieus kader van duurzame ontwikkeling en energietransitie.”

Over AG Insurance
Als marktleider in de Belgische verzekeringssector en met een rijke geschiedenis van bijna 2 eeuwen, beschikt AG Insurance
over een unieke ervaring en expertise. AG Insurance verdeelt via verschillende kanalen een zeer ruim gamma aan
verzekeringsproducten, aangepast aan de behoeften van elk marksegment. Zowel particulieren als bedrijven, van zelfstandigen
tot grote bedrijven, vinden bij AG Insurance levens- en schadeverzekeringen (auto-, woning-, ongevallen-, hospitalisatie-,
aansprakelijkheidsverzekeringen…) en oplossingen voor aanvullende pensioenen. Met meer dan 2,7 miljoen particuliere klanten,
vervult AG Insurance een sleutelrol in de markt van de pensioenen (33% marktaandeel in collectieve pensioenplannen) en is het
de belangrijkste institutionele belegger van het land.

Over FPIM-FPIM
De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), waarvan de federale overheid de enige aandeelhouder is, staat in
voor het gecentraliseerd beheer van de participaties van de federale overheid, werkt mee aan specifieke projecten en voert een
eigen investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie. De FPIM beheert een participatieportefeuille voor een
totaalbedrag van 2,2 miljard euro, met een focus op innovatie, luchtvaart en luchthavens, netwerken, vastgoed en internationale
investeringen. Daartoe investeert de FPIM op lange termijn, in nauwe samenwerking met regionale investeringsmaatschappijen
en streeft zij naar een evenwicht tussen maatschappelijke doelstellingen en financiële rendabiliteit.

Over Synatom
Synatom heeft een fundamentele verantwoordelijkheid in de cyclus van nucleaire energie in België. Aan het begin van de cyclus
garandeert de onderneming de nucleaire exploitant de levering van verrijkt uranium op een competitieve en betrouwbare manier,
op tijd en op de gewenste locatie. Aan het einde van de cyclus voert Synatom alle nodige acties uit om de gebruikte
kernbrandstoffen veilig te verwerken. Op grond van de wet van 11 april 2003 staat Synatom in voor de financiële dekking van de
ontmantelingskosten van kerncentrales en voor de kosten voor het beheer van de gebruikte splijtstoffen tot de definitieve
overdracht ervan. Daarnaast is de onderneming verantwoordelijk voor het beheer van de fondsen die de voorzieningen dekken
voor de ontmanteling en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen. Synatom bouwt nucleaire voorzieningen op om de
langetermijnkosten te dekken voor de ontmanteling van kerncentrales en voor het beheer van de gebruikte splijtstof.
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