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Persbericht: gereglementeerde info 
 

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 System Operator NV en van haar Belgische dochtervennootschappen, 
die op 23 maart 2015 werd vastgesteld voor notaris, werden 11.975 nieuwe aandelen van 
Elia System Operator 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 bepalingen, maakt Elia System Operator 
NV volgende informatie bekend: 
 
Toestand op 23 maart 2015 
 
Totaal kapitaal 
 € 1.515.224.215,76 
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (per categorie) 

 categorie A 1.526.756 
categorie B 31.914.976 
categorie C 27.308.507 
TOTAAL 60.750.239 

Totaal aantal stemrechten (per categorie) 
 categorie A 1.526.756 

categorie B 31.914.976 
categorie C 27.308.507 
TOTAAL (= noemer)  60.750.239 

Aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties 
 geen 
Aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet 
uitgegeven stemrechtverlenende effecten 
 geen 
Aantal aandelen zonder stemrecht 
 geen 
 
Kennisgevingsplicht 
 
Conform artikel 10 van de statuten van Elia System Operator NV zijn houders van 
stemrechtverlenende effecten van de vennootschap die de drempel van 5% of een 
veelvoud van 5% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de 
vennootschap over- of onderschrijden verplicht hiervan kennis te geven aan de 
vennootschap (investor.relations@elia.be) en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten.  
 
Deze informatie is ook beschikbaar op de websites van de vennootschap 
www.eliagroup.eu/en/investor-relations en www.elia.be/nl/over-elia/newsroom. 

 
Over Elia: 
 

De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Elia Transmission in België 
en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse 
transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van Duitsland). Met meer dan 1900 medewerkers en een 
netwerk van zo’n 18 300 km hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindconsumenten behoort de groep 
tot de top 5 van de Europese netbeheerders. Hij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van 
elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor de import en 
export 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 netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven een waaier van 
consultancy- en engineeringactiviteiten aan. 

 
De groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de 
belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. 
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