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Roberte Kesteman benoemd tot
onafhankelijk bestuurder Elia groep
Op de bijzondere algemene vergadering van Elia groep die
vandaag plaatsvond in Brussel, is Roberte Kesteman benoemd
tot onafhankelijk bestuurder.
Roberte Kesteman is licentiate in de Handels- en Consulaire
Wetenschappen (VLEKHO, nu Odisee) en studeerde ook aan de
INSEAD Business School. Momenteel is ze onafhankelijk adviseur nadat
ze gedurende ongeveer 30 jaar een ruime ervaring opbouwde in de
energie- en chemische sector dankzij managementfuncties op hoog
niveau in binnen- en buitenland. Roberte Kesteman was onder meer
CEO van Nuon Belgium NV en van de Griekse gasbedrijven EPA
Thessalonikis en EPA Thessalias.
Haar benoeming geldt voor een periode van 6 jaar. Met haar komst is
de raad van bestuur van Elia samengesteld uit veertien bestuurders,
waarvan de helft onafhankelijke bestuurders zijn.

Over Elia Group

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 2.100 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.400 km
aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep
één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.
Elia groep 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 via EGI (Elia Grid
International).
De Elia 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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