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Bedrijfsomschrijving 
EnBW, of voluit Energie Baden-Württemberg, is de derde grootste nutsgroep in Duitsland na RWE 
en E.ON. De geschiedenis van de groep gaat meer dan 100 jaar terug, maar juridisch ontstond de 
huidige groep in 1997 door de fusie van Badenwerk AG en Energieversorgung Schwaben AG. De 
groep telt 20.000 werknemers en bedient 5,5 miljoen klanten met de distributie van elektriciteit, 
gas, water en energiegerelateerde diensten. In 2001 verwierf Electricité de France (EDF) 45% van 
EnBW, OEW dat 9 steden in de staat Baden-Württemburg omvat, hield eveneens 45% aan. In 
2010 verkocht EDF haar belang aan de staat Baden-Württemberg.  
Buiten Duitsland is de groep actief in Frankrijk, Denemarken, Zweden, Turkije en recent ook in 
Groot-Brittannië.  
Sinds 2013 heeft de groep zich omgevormd van een klassiek energiebedrijf naar een innovatieve 
en duurzame partij voor energie en infrastructuur met meer aandacht voor alternatieve energie, 
elektriciteits- en telecomnetwerken, laadpalen, e-mobility, enzoverder. De groep plant een bedrag 
van 12 miljard euro te investeren in de periode 2021/25. Tegen 2025 hoopt het een 
productiecapaciteit van 4 GW te hebben in windmolenprojecten en 1,2 GW in zonneparken.  
De geïntegreerde groep segmenteert haar resultaten als volgt: 

- Smart Infrastructure: verkoop van gas en elektriciteit aan particulieren, laadpalen, 
telecomactiviteiten en opslagsystemen.  

- System Critical Infrastructure: transport/distributie van elektriciteit en gas 
- Sustainable Generation Infrastructure: elektriciteitsproductie, zoals conventioneel als 

alternatief, warmtenetwerken en afvalbeheer.  
70% van de inkomsten is afkomstig van gereguleerde netwerkactiviteiten en van alternatieve 
energie.  

Looptijd: 2020-30 6 november 2022
Coupondatum: 19/okt

Rating BBB+ Rentevoet: 0,250%
Prijs (ind.) 71,0% Coupures 1.000 EURO
Rendement 4,40% ISIN XS2242728041

ENBW

(in miljard euro) 2017 2018 2019 2020 2021
Omzet 21,974 20,618 19,436 19,694 32,148
EBITDA 3,752 2,090 2,245 2,663 2,803
Netto winst 2,054 0,334 0,734 0,196 0,363
Eigen vermogen 3,547 3,978 3,947 3,907 4,647
Netto financiële schuld 8,418 9,587 12,852 14,407 8,786
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Resultaten eerste helft 2022   
 
De omzet steeg 114% in de eerste helft van 
2022, vooral een gevolg van de hogere gas- en 
elektriciteitsprijzen. De impact van die hogere 
prijzen overtrof ruim de impact van de lagere 
verkoopsvolumes, met name -2,6% voor 
elektriciteit en -3,4% voor gas. De EBITDA 
steeg 40,7% tot 1,642 miljard euro, maar dit was 
voornamelijk het gevolg van het wegvallen van 
uitzonderlijke afschrijvingen die vorig jaar sterk 
doorwogen op het cijfer.   

In dit opzicht is de evolutie van de aangepaste EBITDA nuttiger om te bekijken, die toont een daling 
van 3,7%, een evolutie die in lijn ligt met de lagere volumes. Ook door het wegvallen van die 
uitzonderlijke afschrijvingen evolueerde het bedrijfsresultaat van -524 naar 769 miljoen euro.  
Het financieel resultaat viel lager uit door lagere opbrengsten op financiële effecten. De belastingen 
waren dan weer negatief, terwijl er vorig jaar een positief cijfer uit de bus kwam. Het netto resultaat, 
deel van de groep, verbeterde van -163 miljoen euro vorig jaar naar nu 564 miljoen euro. Het 
aangepast resultaat, dat abstractie maakt van die uitzonderlijke afschrijving, daalde 49,6% tot 300 
miljoen euro.  
Belangrijkst van al, zeker voor obligatiebeleggers, is de daling van de netto financiële schuld. Die 
viel meer dan 3,3 miljard euro terug, vooral dankzij een verlaging van het werkkapitaal.  
 
 
 
Kredietrating 
 
Bij Moody’s heeft EnBW een Baa1 rating, bij S&P is dat een A- rating. De argumentatie van beie 
kredietbureaus wordt in het beeld hieronder samengevat.  
 
 

 
 
 

(in miljoen euro 21H1 22H1 Δ21/22
Bedrijfsopbrengsten 12.654,7 27.119,5 114,3%
Bedrijfswinst -523,9 769,5 n.r.
EBITDA 1.167,2 1.642,3 40,7%
Aangepaste EBITDA 1.479,4 1.424,2 -3,7%
Financieel resultaat 214,7 178,2 -17,0%
Belastingen 136,5 -274,8 n.r.
Resultaat, deel groep -162,8 563,9 n.r.
Aangepast resultaat 594,3 299,8 -49,6%
Netto financiële schuld 11.847,7 7.531,2 -36,4%
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Conclusie  
De sterke stijging van de rentevoeten in de eurozone biedt mogelijkheden voor particuliere 
beleggers om de activaklasse obligaties opnieuw te ‘ontdekken’ na een afwezigheid van enkele 
jaren. Eerder stelden we al een obligatie van VW Leasing (met vervaldag in 2029) voor. Ditmaal 
kiezen we voor EnBW en een iets langere looptijd. Het voordeel van die langere looptijd ligt in een 
hoger rendement. We hebben immers een steile rentecurve (zie grafiek hieronder).  
Een ander niet onbelangrijk element is dat we obligaties met een relatief aantrekkelijk rendement 
van goede debiteuren (met een hoge kredietrating) op de kop kunnen tikken.  
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