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ENGIE kiest Telenet als connectiviteitspartner om het
Internet of Things (IoT) te ontwikkelen
ENGIE M2M schakelt een versnelling hoger in de uitbouw van het Sigfox netwerk in
België.
Op 26 november 2015 hebben ENGIE Groep en Telenet een samenwerkingsovereenkomst
getekend voor de uitbouw van het mobiele Sigfox netwerk in België dat gespecialiseerd is in het
“Internet of Things”. Het “Internet of Things” is een ontwikkeling waarbij voorwerpen meestal
draadloos met het internet worden verbonden en op die manier gegevens met elkaar kunnen
uitwisselen. Dit nieuwe netwerk laat bijvoorbeeld toe om voorwerpen en producten beter en
goedkoper op te volgen dan andere bestaande technologieën; denk maar aan de opvolging en
controle van een omgeving (bvb. luchtkwaliteit, temperatuur…), de monitoring en verzameling
van bepaalde gegevens (bvb. het meten van real-time energie of water verbruik), het
lokaliseren van personen, voertuigen, etc. De verwachtingen zijn dat binnen een periode van
drie jaar enkele miljoenen objecten zoals fietsen, rookmelders, slimme meters, wagens etc. met
het Engie M2M netwerk zullen communiceren.
De samenwerking betekent concreet dat Telenet zijn infrastructuur ter beschikking zal stellen
om de uitbouw van het netwerk met Sigfox antennes versneld mogelijk te maken. Telenet
voorziet bovendien ook de connectiviteit met de antennes.
Het netwerk van ENGIE M2M is reeds operationeel in een tiental Belgische steden, de gehele
Belgische kustlijn en zelfs tot ver op zee en zal midden 2016 het grootste deel van België
dekken.
Begin 2015 heeft ENGIE een participatie genomen in de belangen van het Franse SigFox. SigFox
is wereldwijd de pionier in de uitbouw van draadloze netwerken om toestellen met elkaar in
verbinding te brengen. Daarnaast is de Groep ENGIE via de oprichting van ENGIE M2M in juni
2015 de exclusieve nationale netwerkoperator van de SigFox-technologie in België. De
oprichting van dit bedrijf ging gepaard met een investering van 4 miljoen EUR. Twee filialen van
ENGIE, Cofely en Fabricom, zullen onder andere zorgen voor de uitrol en het onderhoud van
het netwerk.
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ENGIE wil hiermee, als toonaangevende speler, de wereld van morgen voorbereiden en de
leider worden in de energietransitie. Daarom wil de Groep haar transformatie versneld
doorvoeren en wil ze via deze samenwerking een belangrijke rol spelen in het Internet of
Things. Het innoverende karakter van deze technologie zal vele bedrijven, maar ook steden en
gemeenten de mogelijkheid geven om verder te innoveren en nieuwe activiteiten en
toepassingen te ontwikkelen, als ook de dienstverlening naar hun klanten toe te verbeteren.
Dirk Indigne, CEO van ENGIE M2M: “Mede dankzij de samenwerking met Telenet zal de Groep
ENGIE haar klanten op grote schaal kunnen voorzien van deze technologie. ENGIE M2M en de
filialen van ENGIE, Electrabel en Cofely, hebben de intentie om in de toekomst verschillende
diensten en oplossingen in de markt zetten gerelateerd aan deze zeer efficiëntie technologie.
Electrabel onderzoekt hoe deze technologie geïntegreerd kan worden in haar aanbod naar
zowel professionele als particulieren in België om de dienstverlening naar haar klanten nog
verder te kunnen verbeteren. Cofely zal het ENGIE M2M netwerk gebruiken om haar diensten
voor gebouwbeheer te verbeteren.”
Martine Tempels, sr Vice-President Telenet Business: “We zijn blij dat we samen met ENGIE
M2M onze bijdrage kunnen leveren via ons netwerk met superieure connectiviteit, zodat we
deze IoT-markt verder kunnen ontwikkelen in het voordeel van België en de Belgische
ondernemingen en consumenten.”
Over ENGIE
ENGIE plaatst verantwoordelijke groei centraal in zijn vakgebieden (elektriciteit, aardgas, energiediensten) in het licht van de
grote uitdagingen van de energietransitie naar een koolstofarme economie: de toegang tot duurzame energie, de inperking van
en de aanpassing aan de klimaatverandering, de bevoorradingsveiligheid en het verantwoord gebruik van hulpbronnen. De
Groep ontwikkelt performante en innovatieve oplossingen voor particulieren, steden en bedrijven. Ze steunt daarbij op haar
expertise in vier sleutelsectoren: hernieuwbare energieën, energie-efficiëntie, vloeibaar gemaakt aardgas en digitale
technologieën. ENGIE telt wereldwijd 152.900 medewerkers en realiseerde in 2014 een omzet van 74,7 miljard euro. De Groep
is genoteerd in Parijs en Brussel (GSZ) en is opgenomen in de belangrijkste internationale beursindexen: CAC 40, BEL 20, DJ
Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe en Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 en
France 20).

Over Telenet
Telenet is een toonaangevende provider van media- en telecommunicatiediensten. Het bedrijf spitst zich toe op het aanbieden
van kabeltelevisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan hoofdzakelijk residentiële klanten in
Vlaanderen en Brussel. Telenet levert bovendien diensten aan bedrijven in België en Luxemburg. Telenet is genoteerd op
Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be

Contactpersoon voor de pers bij ENGIE:
Directie Communicatie ENGIE België: Guy Dellicour: +32 2 510 76 70.
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