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Elia treedt toe tot de BEL20 index

Elia, elektriciteitstransmissienetbeheerder in België en Duitsland, maakt haar
opwachting in de BEL20 index en zet zo haar strategie en opmars in Europa verder met
de steun van haar aandeelhouders en de financiële markten.
NYSE Euronext Brussels kondigde vandaag aan dat Elia System Operator (“Elia”) zou opgenomen worden in
de BEL 20 index vanaf 19 maart 2012. De wijzigingen in de beursindex gaan in na het sluiten van de
markten op vrijdag 16 maart 2012.
Voor Daniel Dobbeni, CEO en voorzitter van het Directiecomité, “bevestigt de toetreding tot de BEL 20
index het belang van de rol en de missie van Elia, eigenaar en beheerder van elektriciteitstransmissienetten
in België en Duitsland, wat betreft de steun aan en concretisering van het Europees energie- en
klimaatbeleid. We zijn ervan overtuigd dat deze cruciale stap ertoe zal bijdragen Elia de middelen te
verschaffen om haar strategie en opmars verder te zetten steunend op de ontwikkeling van krachtige
netten in Europa, die productie en verbruik van de zee en het vasteland koppelen. We zijn onze
aandeelhouders zeer dankbaar voor hun voortdurende steun en danken onze personeelsleden die zich dag
en nacht inzetten om de betrouwbaarheid en kwalitatieve elektriciteitsbevoorrading te garanderen waar
onze klanten en de gemeenschap recht op hebben.”
Elia werd in juni 2001 opgericht om de missie van onafhankelijke elektriciteitstransmissienetbeheerder op
te nemen in het kader van de vrijmaking van de interne energiemarkt. In september 2002 werd Elia
officieel door de federale overheid aangesteld als elektriciteitstransmissienetbeheerder. De onderneming
deed haar intrede op de beurs in 2005. De activiteiten werden uitgebreid tot over de Belgische grenzen
heen met, in 2010, de aankoop voor 60% van 50Hertz, elektriciteitstransmissienetbeheerder in het noorden
en het oosten van Duitsland, in partnerschap met Industry Funds Management dat de overige 40% in
handen heeft. Hoofdaandeelhouder is Publi-T. De free float bedraagt 52,10 %.
Over de BEL 20 index
De BEL20® index is een real time index die de permanente prijsevolutie weergeeft van de 20 meest liquide
aandelen die genoteerd staan op Euronext Brussels waarvan hij de ‘Blue chip’-index is. De weging van de
samenstelling van de index is gebaseerd op de marktkapitalisatie en de free float. De index wordt
doorlopend gepubliceerd; de officiële slotkoersen worden na 17u40 gepubliceerd.
Meer informatie hierover vindt u op www.euronext.com

Over Elia:
Elia is de Belgische transmissienetbeheerder, die instaat voor de transmissie van elektriciteit van producenten naar
distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers. Elia is verantwoordelijk voor de import en export van
elektriciteit van en naar de buurlanden. Elia bezit geheel het Belgische zeerhogespanningsnet (150 tot 380 kV) en
nagenoeg 94% (eigendom en gebruiksrechten) van het Belgische hoogspanningsnet (30 tot 70 kV). Elia's net omvat
5.608 kilometer bovengrondse en 2.775 kilometer ondergrondse verbindingen. Het is een belangrijke schakel tussen de
elektriciteitsmarkten in Noord- en Zuid-Europa, evenals tussen de Belgische producenten en verbruikers. Als gevolg van
de recente investeringen in interconnectiecapaciteit met de buurlanden heeft België een van de meest open en best
geïnterconnecteerde netten van Europa. Elia heeft in 2010 zijn activiteiten in Europees perspectief uitgebreid en behoort
door de acquisitie van de Duitse TNB 50Hertz, in samenwerking met IFM (Industry Funds Management), tot de top-5 van
Europese transmissienetbeheerders.
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