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Grégoire Dallemagne nieuwe voorzitter FEBEG
Brussel, 6 maart 2015
Tijdens de vergadering van 6 maart 2015 heeft de raad van bestuur Grégoire Dallemagne verkozen
tot nieuwe voorzitter van FEBEG, de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven.
Grégoire Dallemagne (42) is sinds september 2011 CEO van EDF Luminus. Voorheen nam hij
directiefuncties waar bij Belgacom, KPN België, KPN International en bij Tele2. Grégoire Dallemagne
volgt als voorzitter John Peuteman op die recent promotie maakte naar een internationale functie
binnen de groep Eni.
Grégoire Dallemagne, voorzitter van FEBEG: “Ik wil in naam van de raad van bestuur mijn
voorganger, John Peuteman, hartelijk danken voor de inzet die hij getoond heeft tijdens zijn mandaat
ten voordele van de sector. Ik neem het voorzitterschap van FEBEG over in een periode dat de gas- en
elektriciteitssector in België en Europa zich in een periode van versnelde transitie bevindt. Samen met
de andere bestuurders en de FEBEG ploeg zal ik werken aan de positionering van FEBEG als een
assertieve en constructieve drijvende kracht in het kader van het aangekondigde energiepact. FEBEG
zal zich inzetten om bij te dragen tot de ontwikkeling van een energiebeleid dat een goed evenwicht
tussen drie prioriteiten verzekert: de bevoorradingszekerheid, het leveren van competitieve
energiediensten in België en het respect voor het milieu”.

Over FEBEG
FEBEG, de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van
elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria van deze sectoren.
FEBEG heeft 26 effectieve leden, die rechtstreeks ongeveer 8.200 personen te werk stellen en een omzet van
om en bij de 23 miljard EUR vertegenwoordigen.
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