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Persbericht 
Gereglementeerde informatie – 

transparantieverklaringen  
 

 In het kader van de wet van 2 mei 2007 en het KB van 14 februari 2008 

(openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde 

vennootschappen) heeft Publi T op 17 januari 2017 Elia ervan in kennis 

gesteld dat hun deelneming in Elia op 22 december 2016 onder de 

drempel van 45% van de door Elia uitgegeven aandelen gezakt is en dat 

deze 44,97% bedraagt. Federale Participatie- en 

Investeringsmaatschappij NV, met wie Publi T in onderling overleg 

handelt, heeft Elia op 17 januari 2017 in kennis gesteld dat hun 

deelneming in Elia gezakt is tot 2.02% op 22 december 2016. Dit heeft 

als gevolg dat hun gezamenlijke deelneming in Elia 46,99% bedraagt. 

Het totaal door Elia uitgegeven aandelen bedraagt 60.891.158.  

 

 

 De door Elia ontvangen transparantieverklaringen zijn beschikbaar op de 

Elia website (www.eliagroup.eu/en/investor-relations).  

 

 
 
 
 

 
 
 

Over Elia Group 

 
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit (TNB's), 
Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 
50Hertz  
Transmission, een van de vier Duitse TNB's die actief is in het noorden en het oosten van 
Duitsland. 

 
Met meer dan 2.000 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 km 
aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep 
één van de vijf grootste netbeheerders in Europa. 

 
Hij zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van  
de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote 
industriële gebruikers, alsook voor de   
in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De groep is een drijvende 
kracht in de  
ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare 
energie. 

 
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod 
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven via haar dochteronderneming 
Elia Grid International (EGI). 

  

De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een 
beursgenoteerde onderneming  
waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. 
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