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OVERNAME VAN LIBRA ENERGY DOOR RENSA GROEP
24 maart 2017 – Rensa Groep heeft een meerderheidsaandeel verschaft in Libra Energy, een van de marktleiders op het
gebied van groothandel in duurzame energiesystemen. Voor Rensa Groep, die actief zijn in de groothandel van installatie
materialen, is de acquisitie van Libra Energy een belangrijke stap voorwaarts om tegemoet te komen aan de groeiende
vraag naar duurzame energie.
De directeur van Rensa Groep, Erik Heijink, zegt het volgende: “De energietransitie van fossiele brandstoffen naar
duurzame energie biedt de installatiesector nieuwe kansen en mogelijkheden.” Hij vervolgt: “Concepten als BENG en NOM
zijn de standaard van morgen en daar willen we als Rensa Groep de installateur op dezelfde manier in kunnen
ondersteunen als bij meer traditionele energiesystemen.” Jan Joosten, mede-oprichter en CEO van Libra Energy vult aan:
“De toenemende vraag naar duurzame energiesystemen en zonne-energie vraagt om een sterke distributiepartner. De visie
van Rensa Groep om met specialistische handelsbedrijven de markt te bedienen sluit aan bij de visie van Libra Energy.” “De
toevoeging van Libra Energy aan Rensa Groep is een schoolvoorbeeld van win-win” aldus Heijink. “Rensa Groep stelt haar
fijnmazige distributienetwerk beschikbaar en Libra Energy brengt kennis in van een nieuwe tak van sport binnen Rensa
Groep.”
Libra Energy blijft opereren als een zelfstandige onderneming en het huidige management blijft betrokken bij het bedrijf.
KORT PROFIEL LIBRA ENERGY
Libra Energy, opgericht in 2007 door Jan Joosten, Jeroen Bogaers en Bart van den Bosch, is een leidende speler op het
gebied van groothandel in duurzame energiesystemen en bedient meer dan 1.500 professionele installateurs. Het product
portfolio is een van de uitgebreidste op de Nederlandse markt. Daarnaast is het bedrijf actief in de energie opslag
systemen en oplaad oplossingen van elektrische voertuigen. Het bedrijf heeft een sterke service oriëntatie en levert
daardoor uitgebreid technisch advies en eigen aftersales service.
Gedetailleerde informatie over Libra Energy is beschikbaar via www.libra-energy.eu

KORT PROFIEL RENSA GROEP
Rensa Groep, opgericht in 1953 in Eibergen, bestaat uit diverse gespecialiseerde technische groothandels die zich bezig
houden met het leveren van installatiematerialen aan professionele afnemers. Bedrijven die al onderdeel van de Rensa
Groep zijn; Albrand (vloerverwarming en vloerkoeling), Gafco-Altron (airconditioning en koeltechniek), GévierDales (sanitair
en watertechniek), Ominio (buizen en fittingen), Rensa (verwarming en ventilatie) en Verholt (meetinstrumenten en
pompen).
Gedetailleerde informatie over Rensa Groep is beschikbaar via www.rensa.nl
KORT PROFIEL BLACKTRACE MERGERS & ACQUISITIONS
Blacktrace is een onafhankelijke fusie- en overnamespecialist, gespecialiseerd in internationale transacties. Blacktrace
begeleidt (middel-)grote ondernemingen bij verkoop, aankoop, management buy-out, waardebepaling, financiering en exit.
Gedetailleerde informatie over Blacktrace is beschikbaar via www.blacktrace.nl
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