
TOTAAL AANTAL BOERDERIJEN 
VERKLEINT 2 PORTEFEUILLES VAN 
HERNIEUWBARE ACTIVA IN FRANKRIJK 
AAN BANQUE DES TERRITOIRES EN 
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES 

23/02/2021 

Nieuws 

Parijs, 23 februari 2021 - In lijn met zijn bedrijfsmodel voor de ontwikkeling van zijn 
activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, neemt Total, via Total Quadran - 
zijn 100% dochteronderneming voor de productie van hernieuwbare elektriciteit in 
Frankrijk, respectievelijk een boerderij neer bij haar eigen vermogen in twee portefeuilles 
van hernieuwbare projecten. 

• Crédit Agricole Assurances verwerft een belang van 50% in een portefeuille 
bestaande uit 9 windparken (103 MW) en 44 zonne-energiecentrales (182 MW) 
voor een totaal vermogen van 285 MW (100%).  

• Banque des Territoires neemt een belang van 50% in een portefeuille bestaande 
uit 8 zonneparken gelegen in Nieuw-Caledonië met een totaal vermogen van 53 
MW (100%).  

Deze farm-down-transacties waarderen deze portefeuilles (bijna cumulatief 340 MW) op 
een ondernemingswaarde van ongeveer $ 600 miljoen voor 100%. Ze verminderen de 
risico's van de portefeuille van de Groep, versnellen de kasstroomherkenning en 
verhogen het rendement op eigen vermogen.  

" Deze downs zijn de implementatie van het bedrijfsmodel dat we hebben gedefinieerd 
voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen met als doel meer dan 10% 
rendement op eigen vermogen te behalen. We zijn verheugd om onze partnerschappen 
met zowel Banque des Territoires als Crédit Agricole Assurances te verdiepen ", aldus 
Julien Pouget, Senior Vice President Renewables van Total . 

 

 

 
Totaal, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit  
Als onderdeel van haar ambitie om tegen 2050 netto nul te worden, bouwt Total aan een 



portefeuille van activiteiten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en 
elektriciteit die tegen 2050 tot 40% van haar omzet zouden kunnen uitmaken. Eind 2020 
De bruto-energieopwekkingscapaciteit wereldwijd bedroeg ongeveer 12 GW, inclusief 7 
GW hernieuwbare energie. Met de doelstelling om tegen 2025 35 GW aan 
productiecapaciteit uit hernieuwbare bronnen te bereiken, zal Total zijn activiteiten 
blijven uitbreiden om een van de wereldleiders op het gebied van hernieuwbare energie 
te worden. 

 

Over Total 
Total is een breed energiebedrijf dat brandstoffen, aardgas en elektriciteit produceert en 
vermarkt. Onze 100.000 medewerkers zetten zich in voor betere energie die 
betaalbaarder, betrouwbaarder, schoner en toegankelijker is voor zoveel mogelijk 
mensen. Actief in meer dan 130 landen, onze ambitie is om de verantwoordelijke 
energiemaatschappij te worden. 

Over Total Quadran 
Total Quadran, een pionier op het gebied van hernieuwbare energie in Frankrijk, 
ontwikkelt, bouwt en exploiteert hernieuwbare bronnen voor elektriciteitsopwekking 
(wind, fotovoltaïsche energie, waterkracht en biogas). Total Quadran exploiteert meer 
dan 300 installaties voor hernieuwbare energie in Frankrijk met een totaal van bijna 900 
MW, die 1.675 GWh aan hernieuwbare elektriciteit per jaar opwekken. Dit staat gelijk 
aan het jaarlijkse verbruik van bijna 1,5 miljoen mensen en een jaarlijkse besparing van 
bijna 560.000 ton CO 2 -uitstoot. 

Over Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, de grootste verzekeraar van Frankrijk, brengt de 
verzekeringsdochterondernemingen van Crédit Agricole samen. De groep biedt een 
scala aan producten en diensten aan op het gebied van sparen, pensioenen, 
ziektekostenverzekeringen, persoonlijke bescherming en eigendomsverzekeringen. Ze 
worden gedistribueerd door de banken van de Crédit Agricole-groep in Frankrijk en in 
negen landen over de hele wereld, door vermogensbeheeradviseurs en verbonden 
agenten. De bedrijven van Crédit Agricole Assurances bedienen individuen, 
professionals, boeren en bedrijven. Crédit Agricole Assurances heeft 4.700 
medewerkers. 37,0 miljard eind 2019 (IFRS). www.ca-assurances.com 

Over Banque des Territoires Banque des Territoires, 
opgericht in 2018, is een van de vijf business lines van Caisse des Dépôts. Het brengt 
alle interne expertises samen die zijn ontworpen voor de Franse gebieden. Als enige 
klantgateway biedt het advies- en financieringsoplossingen op maat voor leningen en 
investeringen om te voldoen aan de behoeften van lokale overheden, 
woningcorporaties, lokale overheidsbedrijven en juridische beroepen. Het is gericht op 
alle soorten gebieden, van landelijke tot grootstedelijke gebieden, met als doel sociale 
ongelijkheden en territoriale verdeeldheid aan te pakken. Banque des Territoires wordt 
ingezet in alle regionale afdelingen en territoriale kantoren van de Caisse des Dépôts 
om beter bekend te zijn en dichter bij zijn klanten te staan. Naar meer aantrekkelijke, 

http://www.ca-assurances.com/


inclusieve, duurzame en verbonden gebieden. 
www.banquedesterritoires.fr    @BanqueDesTerr 
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