Nuts Groep neemt niche-speler Energy Global over
Amsterdam, 6 april 2018

Nuts Groep BV (“Nuts Groep”) neemt alle aandelen van Energy Global BV (“Energy
Global” of “EG”) over. Energy Global - opgericht in 2001- helpt bedrijven bij het
optimaliseren van grote in- en verkoopposities op de (inter)nationale energiemarkten.
Alle dochters van Nuts Groep (NLE, Budget Energie en het Belgische Elegant) maken
gebruik van de diensten van het bedrijf.
Energy Global doet zeer specialistisch werk voor energieproducenten,
energieleveranciers en industriële bedrijven: het voorspelt op basis van eigen
modellen het verwachte energieverbruik en de energieproductie uit duurzame
energiebronnen. Op basis daarvan maakt Energy Global inzichtelijk met welke
transacties op de groothandelsmarkt – eventueel aangevuld met vraag- of
productiesturing – prijs- en volumerisico’s zo goed mogelijk beheerst kunnen worden.
Energy Global blijft onafhankelijk van andere bedrijven binnen de Nuts Groep
opereren. De dienstverlening van EG daarbij is non-discriminatoir: bedrijven binnen
de Nuts Groep worden bediend tegen dezelfde -transparante- voorwaarden als overige
klanten. Daarnaast zijn alle medewerkers en de directie van Energy Global gebonden
aan een strikte vertrouwelijkheidsovereenkomst.
Sjef Peeraer, CEO van Nuts Groep: “Energy Global is heel belangrijk voor ons om onze
laagste-kosten strategie waar te kunnen maken. In de afgelopen jaren hebben we met
hun hulp onze inkoop super-efficiënt gemaakt en de risico’s beheersbaar. Omdat we
inmiddels één van de grootste afnemers van EG zijn geworden lag deze transactie
voor de hand.”.
Tevfik Prins, managing director van Energy Global: “We krijgen onder de vleugels van
Nuts Groep meer armslag om onze diensten breder in de markt te zetten. Nuts Groep
heeft een beleid van ‘hands-off’ management en biedt ons ruimte om te groeien.”.
Het definitief worden van de transactie is nog afhankelijk van een
mededingingsrechtelijke toets door de ACM.
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Over Nuts Groep
Nuts Groep 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. Waterland ondersteunt
als investeerder in Nuts Groep bij de uitvoering van de groeistrategie.
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