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Jaarlijkse algemene
System Operator


vergadering

van

Elia

De algemene vergadering van aandeelhouders keurt het
voorgestelde dividend van € 1,54 per aandeel goed



De benoeming van Geert Versnick als niet-onafhankelijk
bestuurder werd bevestigd

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering waren er 35.814.686 aandelen
vertegenwoordigd, wat overeenstemt met 58,95% procent van het totale
kapitaal. De voorstellen van de raad konden rekenen op grote steun van de
aandeelhouders. Het is belangrijk aan te stippen dat de jaarrekening en het
voorgestelde dividend van € 1,54 per aandeel werden goedgekeurd.
De aandeelhouders hebben ook de benoeming van Geert Versnick als nietonafhankelijk bestuurder tot de Algemene Vergadering van 2020 bevestigd na
zijn coöptatie door de raad van bestuur.

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 2.000 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.
Elia 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 haar activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via het dochterbedrijf EGI
(Elia Grid International).
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde
onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

