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PERSBERICHT  |   Brussel ,  19  januar i  2021  
 

Elia Group uitgeroepen tot ‘Bel Mid Company of 
the Year 2020’ op Euronext Brussel 

 

 

Elia Group heeft de ‘Bel Mid Company of the Year 2020’ award ontvangen tijdens het Nieuwjaarsevent van 

Euronext. Het bedrijf krijgt de award omdat het de grootste relatieve groei op het gebied van marktkapitalisa-

tie in het voorbije jaar kon voorleggen.  Elia Group is sinds 2005 genoteerd op Euronext Brussels. 

 

 

Elia Group is actief in België (Elia) en in Duitsland (50Hertz) in elektriciteitstransmissie en zorgt dat de productie en 

het verbruik op elk moment in balans zijn. De Groep voorziet 30 miljoen eindverbruikers van stroom. Elia Group be-

hoort daarmee tot de Europese top 5. De Belgische Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, overhandigde de 

award tijdens een virtuele webcast. De Euronext Brussels Awards zijn uitsluitend gebaseerd op meetbare elementen. 

Van de Bel Mid-bedrijven kon Elia Group in 2020 de sterkste groei op het vlak van marktkapitalisatie voorleggen.  

 

 

 

 

 

We zijn heel trots en blij voor Elia Group en zijn aandeelhouders, want deze award 

erkent het engagement en de inzet van al onze medewerkers zowel in België als in 

Duitsland. In moeilijke tijden hebben we de continuïteit van onze activiteiten verze-

kerd en voor een stabiel en veilig elektriciteitssysteem gezorgd in het belang van de 

samenleving. 
 
Catherine Vandenborre, CFO van Elia Group 
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Chris Peeters (CEO van Elia Group) en Catherine Vandenborre (CFO van Elia Group) met de award 
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Over Elia Group 

 

Een Europese top 5 speler  

Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie. We 

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in 

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbrui-

kers van elektriciteit. With subsidiaries in Belgium 

(Elia) and northeast of Germany (50Hertz), we ope-

rate 19,271 km of high-voltage connections. Onze 

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we 

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat be-

langrijk is voor de socio-economische welvaart. We 

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde 

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én 

betaalbaar energiesysteem.  

 

Wij maken de energietransitie waar 

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

muleert Elia groep zowel de integratie van de Euro-

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze 

samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar ope-

rationele systemen en ontwikkelt marktproducten zo-

dat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang 

krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de energie-

transitie waar. 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia 

Group zich in voor het belang van de samenleving. 

We spelen in op de snel veranderende energiemix 

met meer hernieuwbare energie en passen ons 

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook 

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget 

worden uitgevoerd en met een maximale focus op 

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan 

we voor een proactief stakeholdermanagement, 

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en 

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie op-

starten. We stellen onze expertise ook ten dienste 

van onze sector en bevoegde overheden om het 

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.  

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder levert 

Elia groep diverse consultingdiensten aan internatio-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia 

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat 

de eerste onderzeese elektrische interconnector ex-

ploiteert tussen België en Groot-Brittannië.  

 

Elia groep is een beursgenoteerde onderneming 

waarvan de referentieaandeelhouder de gemeente-

lijke holding Publi-T is. 

 


