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Jan Gesquière, CFO, verlaat Elia
Catherine Vandenborre zal hem opvolgen
Brussel, 4 september 2013 – Elia System Operator kondigt aan dat Jan Gesquière, Chief Financial Officer en
vicevoorzitter van het directiecomité, het bedrijf verlaat.
Om de continuïteit te waarborgen zal Catherine Vandenborre, huidig Chief Corporate Officer van Elia, de
functie CFO waarnemen en over de financiële operaties van het bedrijf toezien. Catherine startte haar
carrière binnen Elia in 2001 aan het hoofd van boekhouding en financiën. Ze werd verantwoordelijk audit &
risk management in 2004 en leidde verschillende projecten waaronder de beursintroductie van Elia. Ze
werd CEO van Belpex in 2006, tot ze in 2012 het directiecomité van Elia vervoegde. Vooraleer bij Elia te
werken was ze auditor bij Coopers & Lybrand en controller bij OCCH. Catherine heeft een master in
toegepaste economie, een executive master in taxatie en een advanced master in financieel risk
management.
Over Elia:
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Elia
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission,
een van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van Duitsland). Met
meer dan 1700 medewerkers en een netwerk van zo’n 13 400 km hoogspanningsverbindingen ten dienste
van 30 miljoen eindconsumenten behoort de groep tot de top 5 van de Europese netbeheerders. Hij staat in
voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van producenten naar
distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor de import en export van elektriciteit
van en naar de buurlanden. De Groep is een drijvende kracht in de ontwikkeling van de Europese
elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven een waaier
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan.
De Groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming
waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
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