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Aandeelhoudersvergadering keurt financiële
resultaten van 2015 goed alsook het uit te
keren dividend en benoemt nieuwe nietuitvoerende bestuurders
Tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die vandaag
plaatsvond, werden de financiële resultaten van 2015 en de uitkering van het
door de Raad van Bestuur voorgestelde brutodividend van € 1,55 per aandeel
goedgekeurd.
Ook hebben de aandeelhouders Michel Allé als onafhankelijk bestuurder
benoemd tot de algemene vergadering van 2022, en Peter Vanvelthoven, op
voordracht van Publi-T en na zijn coöptatie door de raad, als niet-onafhankelijk
bestuurder tot de algemene vergadering van 2017.
Michel Allé heeft een diploma van burgerlijk ingenieur fysica en een
masterdiploma economie (beide behaald aan de Université Libre de Bruxelles).
Hij werkte verschillende jaren als CFO in bedrijven als BIAC en NMBS en als lid
van het Groep Management Comité van COBEPA en heeft daarnaast een
academische loopbaan als professor economische en financiële wetenschappen
opgebouwd (Solvay Brussels School, Ecole Polytechnique). Michel Allé heeft
ruime bestuurservaring opgedaan in diverse ondernemingen, waaronder Telenet,
Zetes, Mobistar en Paribas Participations.
Peter Vanvelthoven is licentiaat in de rechten ( Vrije Universiteit Brusse l) en in
fiscaliteit en boekhouden (Rijksuniversiteit Gent). Na zijn loopbaan aan de balie
en in de academische wereld (VUB), stapte hij over naar de politieke wereld. Hij
bekleedde functies op verschillende bestuursniveaus en is vandaag
burgemeester van Lommel, Federaal volksvertegenwoordiger en voorzitter van
de sp.a Limburg. Daarnaast heeft Peter Vanvelthoven ervaring in de
energiesector en bedrijfswereld in het algemeen dankzij verschillende
bestuursmandaten, waaronder bij Infrax, Nuhma en Kristalpark.
Tenslotte keurden de aandeelhoude rs tijdens de buitengewone algemene
vergadering het voorstel tot kapitaalverhoging bestemd voor het personeel goed
voor een maximumbedrag van € 6,0 miljoen. Deze kapitaalverhoging wordt
opgesplitst in twee schijven, één in 2016 voor een maximumbedrag van € 5,3
miljoen en een tweede schijf in 2017 voor een maximumbedrag van € 0,7
miljoen.
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 2.000 medewerkers en
een netwerk van zo’n 18.300 km hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 mi ljoen
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 vo or 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 haar 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.

