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Elia verwelkomt nieuwe voorzitter raad
van bestuur
Op donderdag 21 december benoemde de raad van
bestuur van Elia Bernard Gustin als hun nieuwe
voorzitter, met onmiddellijke ingang en voor een periode
van drie jaar. Bernard Gustin is onafhankelijk bestuurder
bij Elia sinds 16 mei 2017.
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Bernard Gustin: “Het is een echt plezier en eer voor mij om deze
verantwoordelijkheid op te nemen in de raad van bestuur van Elia. Ik
zie veel overeenkomsten tussen de energie- en luchtvaartsector en ik
kijk ernaar uit om mijn ervaring aan te wenden om het management
van Elia te ondersteunen in hun ambitie om een leidende rol op te
nemen in de energietransitie.”
Bernard Gustin heeft een omvangrijke ervaring in het internationale
bedrijfsleven. Hij staat aan het hoofd van Brussels Airlines als CEO.
Voordien bekleedde hij verschillende senior functies bij het wereldwijde
consultancy bedrijf Arthur D. Little, waar hij lid was van het
directiecomité voor de Benelux. Bernard startte zijn loopbaan bij
Procter & Gamble.
Bernard Gustin heeft een diploma van handelsingenieur (ICHEC,
Brussel) en een MBA van de Solvay Business School - Vrije Universiteit
Brussel (VUB).
De raad van bestuur is ervan overtuigd dat Bernard Gustin, die een
uiterst succesvol parcours liep in leidinggevende functies en een
grondige kennis heeft van verscheidene industrieën, met zijn
waardevolle ervaring en diepgaande expertise de functie van voorzitter
zal verrijken.
Bernard Gustin volgt Claude Grégoire op, die als interim voorzitter
werd benoemd op 16 mei 2017. De raad van bestuur wenst Claude
Grégoire uitdrukkelijk te bedanken voor zijn constructief leiderschap
tijdens deze tussenperiode en is verheugd dat hij als bestuurder deze
betrokkenheid bestendigt.
De raad van bestuur van Elia telt 14 leden, waarvan de helft
onafhankelijke bestuurders.

Over Elia groep

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.
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Met meer dan 2.300 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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