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GEREGLEMENTEERDE INF O  |   Brussel, 22 december 2020 

 

 

Openbaarmaking conform artikel 15 van de Wet 
van 2 mei 2007 

Naar aanleiding van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ten behoeve van het personeel van Elia 

Group NV en van haar Belgische dochtervennootschappen, die op 22 December 2020 werd vastgesteld voor 

notaris, werden 67.757 nieuwe aandelen van Elia Group NV uitgegeven. 

 

Conform artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten 

waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepa-

lingen, maakt Elia Group NV volgende informatie bekend: 

 

Toestand op 22 december 2020  

Totaal kapitaal 

 € 1.714.022.247,52 

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (per categorie) 

 categorie A 1.717.600 

categorie B 36.281.025 

categorie C 30.722.070 

TOTAAL  68.720.695 

Totaal aantal stemrechten (per categorie) 

 categorie A 1.717.600 

categorie B 36.281.025 

categorie C 30.722.070 

TOTAAL (= noemer)   68.720.695 

Totaal aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties 

 geen 

Totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stem-

rechtverlenende effecten 

 geen 

Totaal aantal aandelen zonder stemrecht 

 geen 
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Over Elia groep 

 

Een europese top 5 speler 

Elia groep 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. Met fialen in België (Elia) en het 

noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 

19.271 km aan hoogspannings-verbindingen. 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 ener-

gietransitie waar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia 

groep 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 stakeholder management 

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 consulting diensten aan internatio-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia 

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat 

een 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. 

 

Meer informatie: eliagroup.eu 
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