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GEREGULEERDE INFORMATIE  |   Brussel ,  29  jun i  2022  

 

Bekendmaking overeenkomstig artikel 15 van de 
Wet van 2 mei 2007  

Naar aanleiding van haar aanbieding met voorkeurrechten van € 590.113.068, heeft Elia Group NV 4.739.864 

nieuwe aandelen uitgegeven, zoals vastgesteld bij notariële akte van 28 juni 2022. 

 

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 28 juni 2022  

Totaal kapitaal 

 € 1.832.418.027,80 

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (per categorie) 

 Categorie A 1.836.054 

Categorie B 38.791.033 

Categorie C 32.840.832 

TOTAAL 73.467.919 

Totaal aantal stemrechten (per categorie) 

 Categorie A 1.836.054 

Categorie B 38.791.033 

Categorie C 32.840.832  

TOTAAL (= noemer)  73.467.919 

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 Group 

 

 

 

Een Europese top 5 speler  

Elia Group is een belangrijke speler in elektriciteits-

transmissie. We zorgen dat productie en verbruik op 

elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen 

eindgebruikers van elektriciteit. Met filialen in België 

(Elia) en het noorden en oosten van Duitsland 

(50Hertz) beheren we 19.192 km aan hoogspan-

ningsverbindingen. Onze groep behoort daarmee tot 

de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad 

van 99,99% geven we de samenleving een robuust 

elektriciteitsnet, wat belangrijk is voor de socio-eco-

nomische welvaart. We willen ook een katalysator 

zijn voor een geslaagde energietransitie naar een 

betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesys-

teem.  

 

Wij maken de energietransitie waar 

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

muleren we zowel de integratie van de Europese 

energiemarkt als de decarbonisering van onze sa-

menleving. Tegelijk optimaliseren we voortdurend 

onze operationele systemen en ontwikkelen wij 

nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën 

en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia 

Group versnelt zo de energietransitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem handelt 

Elia Group in het belang van de samenleving. We 

spelen in op de snelle toename van hernieuwbare 

energiebronnen door ons transmissienet voortdurend 

aan te passen. We zorgen er ook voor dat onze in-

vesteringen op tijd en binnen het budget worden uit-

gevoerd 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 be-

trokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We 

stellen onze expertise ook ten dienste van verschil-

lende spelers in de sector om het energiesysteem 

van de toekomst uit te bouwen.  

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder leve-

ren we ook consultingdiensten aan internationale 

klanten via onze dochteronderneming Elia Grid Inter-

national (EGI). Elia (België) maakt ook deel uit van 

het consortium Nemo Link, dat de eerste onderzeese 

elektrische interconnector beheert tussen België en 

het Verenigd Koninkrijk.  

 

De juridische entiteit Elia Group is een beursgeno-

teerde onderneming waarvan de belangrijkste refe-

rentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-

T is. 

 

Meer informatie: eliagroup.eu 


