Nuts Groep wordt vierde energieleverancier van
Nederland door overname van NLE
Budget Energie en NLE bundelen krachten

Amsterdam, 3 januari 2018

De twee grootste uitdagers van de Nederlandse energiemarkt gaan verder onder één
dak: Nuts Groep - al eigenaar van Budget Energie - verwerft alle aandelen van de
Nederlandse Energie Maatschappij (“NLE”). Daarmee wordt Nuts Groep de nummer
vier energieleverancier, na de traditionele bedrijven Nuon, Essent en Eneco.
Harald Swinkels, CEO en samen met Pieter Schoen oprichter van NLE: “In 2006
begonnen wij met onze missie om de energiemarkt open te breken. Die was toen nog
volledig in handen van overheidsbedrijven Nuon, Essent en Eneco. Van de partijen in
ons kielzog is Budget Energie het meest succesvol. De combinatie NLE/Budget Energie
zet onze missie voort, krachtiger dan ooit.”.
Sjef Peeraer, oprichter en CEO van de Nuts Groep: “Bij Budget Energie zijn we vooral
IT- en procesgedreven, waardoor we super-efficiënt inkopen en factureren. Bij NLE
zijn juist zaken als marktbewerking en productontwikkeling beter ontwikkeld. Door
onze krachten te bundelen worden we sterker en kunnen we sneller doorgroeien. Dat
is goed voor onze klanten én voor alle consumenten in Nederland: schaalgrootte drukt
immers onze kosten, waardoor we nog beter op prijs kunnen concurreren.”
Beide merken blijven naast elkaar bestaan. Peeraer wordt CEO van de combinatie.
NLE en Budget Energie hebben samen ongeveer 600.000 klanten en groeien sterk.
Ondanks operationele synergiën verwacht Peeraer dat het grootste deel van het
huidige personeel nodig is om de groei op te kunnen vangen.
Het definitief worden van de transactie is nog afhankelijk van een
mededingingsrechtelijke toets door de Europese Commissie.
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Over Nuts Groep
De Nuts Groep - met oprichters Peeraer, Vet, Eikelboom en De Haes - is voor 50% in
handen van investeerder Waterland. Het bedrijf levert met diverse merken energie
tegen lage prijzen en zonder gedoe. Hiervoor is schaalgrootte nodig. Daarom streeft
Nuts Groep - naast organische groei - een consolidatie na van energiebedrijven in de
Benelux. Het bedrijf heeft nu onder de labels ‘Budget Energie’ (www.budgetenergie.nl)
en ‘NLE’ (www.nle.nl) zo’n 600.000 klanten in Nederland, en meer dan 100.000
klanten in België onder het label ‘Elegant’ (www.elegant.be). Vóór 2020 wil de Nuts
Groep door de grens van 1 miljoen klanten breken. In 2018 zet het bedrijf meer dan
€ 700 miljoen om.
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