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Elia verwelkomt nieuwe voorzitter van de
Raad van Bestuur
Op donderdag 26 juni 2014 heeft de raad van
bestuur van Elia unaniem mevrouw Miriam Maes tot
zijn voorzitter benoemd.
De aanstelling van mevrouw Maes is een teken van vertrouwen en zorgt
daarmee voor de beoogde continuïteit voor de volgende jaren.
Mevrouw Maes is sinds mei 2011 onafhankelijk bestuurder bij Elia en haar
brede internationale ervaring onder meer in de energiesector geeft haar een
uniek inzicht om Elia verder te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling.
Miriam Maes sinds meer dan 30 jaar actief in multinationals, zowel in de
voedings- als in de energiesector. In 2002 stapt zij over naar de energiesector
waar zij een functie opneemt als lid van het Europees Directiecomité van Texas
Utilities en als COO in EDF in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2007 wordt zij
CEO van Foresee, een consultancybedrijf inzake strategie op het gebied van
energie en klimaatverandering. In 2012 wordt zij Senior Advisor van het
wetenschappelijk programma 'Climate and Energy' van het ‘German Marshall
Fund’ (GMF) in de Verenigde Staten, een transatlantische think tank.
Zij zetelt in de raden van bestuur van verschillende beursgenoteerde
ondernemingen zoals Assystem, Naturex, Sabien Technology Group, Vilmorin &
Cie.
Zij behaalde een Business Degree aan de Nijenrode International Business
School in Nederland.
De raad van bestuur heeft ook beslist om Geert Versnick en Claude Grégoire
aan te duiden als vice-voorzitters.
Even eraan herinneren dat de raad van bestuur van Elia is samengesteld uit
veertien bestuurders, waarvan de helft onafhankelijke bestuurders zijn.

________________________________________________________________
Over Elia
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia Transmission in België en (in
samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief
is in het noorden en het oosten van Duitsland. Met meer dan 1.900 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over
ongeveer 18.300 km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één van
de vijf grootste netbeheerders in Europa. Hij zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de
elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook voor de
in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling van de
Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod van consultancy- en
engineeringactiviteiten aan bedrijven aan.
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de
referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
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