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Elia Group opnieuw opgenomen in BEL 20-index
Op maandag 22 maart 2021 maakt Elia Group opnieuw deel uit van de BEL 20. Het bedrijf
is sinds 2005 genoteerd op Euronext Brussel en was tussen maart 2012 en maart 2017 al
eens opgenomen in de BEL 20. Deze terugkeer bewijst dat de markt vertrouwen heeft in
onze groei en strategie.
Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie en zorgt permanent voor het evenwicht tussen productie en verbruik. Het
bedrijf heeft filialen in België (Elia) en Duitsland (50Hertz) en voorziet 30 miljoen eindgebruikers van elektriciteit. Het is
een van de vijf grootste transmissienetbeheerders in Europa.
Het afgelopen jaar heeft Elia Group €337,4 miljoen geïnvesteerd in haar infrastructuur in België (en €715,9 miljoen in
Duitsland) om een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem uit te bouwen. In de komende vijf jaar zullen deze
investeringen oplopen tot €7,9 miljard (€3,2 miljard in België) om de energietransitie waar te maken en het hoofd te
bieden aan de ambities en uitdagingen van morgen.
Elia Group is een beursgenoteerde holding met als belangrijkste aandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T, met
een participatie van 44,83%. Dit toont de sterke maatschappelijke verankering en rol van de Elia Group, die in het
belang van de samenleving werkt.
De BEL 20-index bevat de Belgische bedrijven die op Euronext Brussel genoteerd zijn en die de grootste vlottende
beurskapitalisatie hebben waarvan de aandelen voldoende liquide zijn en waarvan minstens 15% van het personeel
in België werkt. De samenstelling van de BEL 20-index wordt jaarlijks in maart herzien.

Elia staat in het centrum van de energietransitie. Met ons investerings- en
digitaliseringsprogramma maken we het elektriciteitssysteem klaar voor een duurzame
en koolstofarme toekomst. Ons Europese groeiverhaal dat sterke wortels heeft in
België, krijgt met deze opname in de BEL 20 een nog grotere visibiliteit. Voor een
onderneming die in het belang van de samenleving werkt, is dat belangrijk.
Chris Peeters, CEO van Elia Group
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Over Elia groep
Een Europese top 5 speler

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

Voor meer informatie contacteer:
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

2

