
 

 

1 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Investor Relations       Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@eliagroup.eu 
Corporate Communication  Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@eliagroup.eu 
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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 

Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie. We 

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in 

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen 

eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België 

(Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) 

beheren we 19.271 km aan 

hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort 

daarmee tot de Europese top 5. Met een 

betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we de 

samenleving een robuust elektriciteitsnet dat 

belangrijk 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 

hoogspanningsverbindingen en het integreren van 

steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare 

energieproductie, stimuleert Elia Group zowel de 

integratie van de Europese energiemarkt als de 

decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk 

innoveren we onze operationele systemen en 

ontwikkelen we marktproducten zodat nieuwe 

technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot 

ons net. Elia groep maakt zo de energietransitie 

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 

opstarten. 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 

internationale klanten via Elia Grid International 

(EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium 

Nemo Link dat de eerste onderzeese elektrische 

interconnector exploiteert tussen België en Groot-

Brittannië. 

 

Elia Group is een beursgenoteerde holding waarvan 

de referentieaandeelhouder de gemeentelijke 

holding Publi-T is. 

 

Meer informatie: eliagroup.eu 
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