Caroline Princen wordt CEO Nuts Groep per 1 januari 2019
Amsterdam, 3 september 2018

Per 1 januari 2019 wordt Caroline Princen CEO van energie- en telecombedrijf Nuts Groep.
Nuts Groep is vooral bekend van de merken Budget Energie en NLE. Princen vervult sinds eind
vorig jaar een adviserende rol voor de oprichters/directie van de groep en kent het bedrijf
daardoor goed. Huidig CEO Sjef Peeraer blijft onderdeel van de directie.
Nuts Groep is opgericht in 2008 en uitgegroeid tot de vierde energieleverancier van Nederland:
het heeft inmiddels meer dan 700.000 klanten en telt zo’n 700 medewerkers. De groep is
bestendiger geworden na het toetreden van Waterland Private Equity in juni vorig jaar. Begin
dit jaar nam Nuts Groep NLE over waardoor het bedrijf in een nieuwe fase is beland.
Peeraer: “Tien jaar geleden zijn we met nul begonnen en nu factureren we meer dan een
miljard. Het bedrijf is beslist de scale-up fase voorbij. Zeker na de overname van NLE zijn we
dermate groot geworden, dat dit ook een andere manier van aansturen vraagt. Caroline is de
meest geschikte persoon om het bedrijf in deze volgende fase te leiden.”
Princen: “Ik ben nu ruim een half jaar als adviseur betrokken bij Nuts Groep en heb in die tijd
grote waardering gekregen voor wat er is opgebouwd en het talent dat de oprichters aan zich
hebben weten te binden. Ik zie het als een uitdaging om Nuts Groep de komende jaren onder
mijn leiding verder te professionaliseren en het doel van 1 miljoen klanten te halen.”
Caroline Princen (1966) heeft ruime ervaring als adviseur, bestuurder en als toezichthouder. Ze
was van 2005 tot 2009 CEO van staalproducent Nedstaal. Daarna was ze gedurende acht jaar lid
van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. Op dit moment is ze bestuursadviseur en bekleedt ze
diverse commissariaten. In verband met haar benoeming tot CEO van de Nuts Groep per 1
januari 2019 zal Caroline Princen per diezelfde datum haar functie als voorzitter van de Raad
van Commissarissen van Ordina neerleggen. Zij blijft wel aan als lid van de Raad van
Commissarissen van Ordina.

Over Nuts Groep
Energie- en telecombedrijf Nuts Groep is gevestigd in Amsterdam, telt 700 medewerkers en
meer dan 700.000 klanten. In Nederland is Nuts Groep bekend van de merken Budget Energie
(www.budgetenergie.nl) en NLE (www.nle.nl). In België is dochter Elegant (www.elegant.be)
actief op de energiemarkt. Nuts Groep is sinds juni vorig jaar voor 50% is handen van Waterland
Private Equity.
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