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Algemene vergadering Elia Group bekrachtigt
financiële resultaten 2019 en uitbetaling dividend
Gereglementeerde informatie
— Bruto dividend van 1,69 euro per aandeel wordt uitbetaald op 1 juni 2020
— Kris Peeters is benoemd tot lid van de raad van bestuur
Elia Group hield vandaag haar gewone en buitengewone algemene vergadering. De aandeelhouders keurden
alle agendapunten goed. 57,13 % van de aandelen waren vertegenwoordigd op de gewone algemene
vergadering.

In het kader van de wereldwijde COVID-19 pandemie is onze prioriteit om de gezondheid van de aandeelhouders,
medewerkers en andere belanghebbenden te beschermen. Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om voor de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van vandaag een bijzondere regeling te treffen. Dit gebeurde in
overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 dat de continuïteit van de jaarlijkse algemene
vergaderingen in deze periode van social distancing waarborgt.

De gewone algemene vergadering van 19 mei 2020 keurde de resultaten van het boekjaar 2019 goed en de
uitbetaling van een bruto dividend van 1,69 euro per aandeel, zoals voorgesteld door de raad van bestuur. Kris
Peeters (niet te verwarren met Chris Peeters, CEO van Elia groep) werd benoemd tot bestuurder voor een mandaat
van 6 jaar na het vrijwillig ontslag van Philip Heylen.

Als voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Elia groep, willen wij Philip Heylen
graag bedanken voor zijn toewijding en enthousiasme in de voorbije 9 jaren. Als
bestuurder volgde en ondersteunde hij de ontwikkelingen van ons bedrijf in België en
vooral in Duitsland. Hij had een warm hart voor Elia groep. We herinneren hem als
een bruggenbouwer die de nieuwste bedrijfsontwikkelingen volgt en als een
cultuurkenner die zijn kennis bij gelegenheid graag met ons deelde. Wij wensen hem
alle succes toe en heten zijn opvolger Kris Peeters welkom.
- Bernard Gustin, Voorzitter, en Chris Peeters, CEO Elia Group
Saskia Van Uffelen, Frank Donck en Luc De Temmerman zijn herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder voor een
termijn van één jaar met onmiddellijke ingang. Geert Versnick en Luc Hujoel zijn her benoemd tot niet-onafhankelijk
bestuurder voor een termijn van zes jaar met onmiddellijke ingang. Meer informatie en details over de stemmingen,
zijn binnenkort beschikbaar op de website van Elia Group.
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Over Kris Peeters
Kris Peeters studeerde Rechten en Wijsbegeerte. Verscheidene
jaren stond hij aan het hoofd van UNIZO (Unie van Zelfstandige
Ondernemers). In 2004 stapte hij over naar de politieke als
vertegenwoordiger van de Vlaamse Christendemocraten (CD&V). Hij
werd onmiddellijk minister in de Vlaamse regering. Drie jaar later
werd hij minister-president van de Vlaamse regering. Van 2014 tot
2019 was hij vice-eerste minister en federaal Minister van Economie,
Consumenten en Werk.

In juni 2019 werd Kris Peeters verkozen in het Europees Parlement waar hij de Belgische delegatie leidt van de
Europese Volkspartij (EVP).

Het bestuursmandaat van Kris Peeters gaat onmiddellijk in en zal eindigen na de gewone algemene vergadering in
2026. Als niet-onafhankelijk bestuurder zal hij eenzelfde vergoeding krijgen als de andere leden van de raad van
bestuur. Dit is in overeenstemming met de beslissing van de gewone algemene vergadering van 17 mei 2016.
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Over Elia Group
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving
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Meer informatie: eliagroup.eu
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