PERSBERICHT
Verenigde Nederlandse Compagnie NV neemt Renewables
BV over.
Assen, 10 maart 2017
Verenigde Nederlandse Compagnie N.V. (VNC) maakt aansluitend op het
persbericht van 3 januari jl. bekend dat de overname van Renewables BV per 9
maart is afgerond.
Per 2 januari waren al twee onderdelen van de DGB Groep overgenomen. De
verwachte EBITDA van deze bedrijven van minimaal €1.500.000,- zal worden
meegenomen in de jaarrekening over het boekjaar 2017 van VNC. Renewables BV,
eveneens een onderdeel van de DGB groep, is overgenomen tegen betaling van €
200.000,- in verplicht converteerbare obligaties met een conversiekoers van € 3,50
per aandeel VNC. De slotkoers van VNC op 9 maart jl. was € 2,47.
Over Renewables
Renewables is vanuit de DGB Groep opgericht om in te spelen op de groeiende vraag
naar duurzame energie. Renewables bestaat uit de complementaire
werkmaatschappijen Agri Solar en Energie Servicebedrijf Nederland (ESN).
Agri Solar
Agri Solar is al jaren succesvol door honderden bedrijven door heel Nederland te
voorzien van duurzame energiesystemen. Agri Solar adviseert en levert bij haar
klanten alleen kwalitatief hoogwaardige duurzame energiesystemen. Bij elke klant is
de doelstelling om te komen tot een systeem waarbij het netto verbruik van energie
(elektriciteit en gas) tot nul gereduceerd wordt.
Energie Servicebedrijf Nederland
ESN ontwerpt, installeert en beheert duurzame energiesystemen en was één van de
eerste bedrijven die officieel (SEI) erkend zijn op het gebied van zonnestroom- én
zonnewarmtesystemen. Als het eerste Zonnekeur gecertificeerde bedrijf in NoordNederland ontwerpt, installeert en beheert ESN alleen kwalitatief hoogwaardige
duurzame energiesystemen. Naast een Zonnekeur certificering en SEI erkenning op
het gebied van zonnestroom en zonnewarmte beschikt ESN onder andere ook over de
benodigde certificeringen:
Onderscheidend vermogen
Renewables onderscheidt zich in de markt voor duurzame energie door alleen
kwalitatief hoogwaardige duurzame energiesystemen te leveren en te installeren én
door deze systemen te combineren met de levering van energie (door middel van de
unieke samenwerking met de energieleverancier DGB Energie) en mogelijkheden te
bieden voor de financiering van de duurzame energiesystemen.

Profiel VNC NV:
Verenigde Nederlandse Compagnie is genoteerd op Euronext, handelend onder de
naam ‘VNC’. De vennootschap richt zich op het deelnemen in, het financieren van en
het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere
ondernemingen. VNC zal daarbij de belangen van de aandeelhouders beschermen en
faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de
groeiambities. Het streven van VNC is om doelgericht bedrijven te acquireren, op te
schalen en uit te bouwen. Daarbij staat de autonomie van deze deelnemingen
centraal.
Voor nadere informatie:
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