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Ook KKR en buitenlandse energiebedrijven getipt als mogelijke koper

Nuts Groep in etalage, herkansing voor Shell
Door EDWIN VAN DER SCHOOT
Updated Vandaag, 09:18 Gisteren, 21:20 in FINANCIEEL

Beeld uit een recente reclamecampagne van Budget Energie, een van de merken van Nuts Groep.
Ⓒ FOTO NUTS GROEP

Lees voor

UTRECHT - De Nuts Groep staat te koop. De vierde energieleverancier van ons land kan
aantrekkelijk zijn voor grote olie- en gasbedrijven die de stroommarkt op willen, zoals
Shell.

Grootaandeelhouder Waterland, een private equity ﬁrma uit Bussum, heeft ING ingehuurd om
haar 50% belang te verkopen. Of personeel en oprichters zoals oud-hockey international Marten
Eikelboom en oud-ceo Sjef Peeraer hun aandelen ook zullen verkopen, hangt waarschijnlijk af
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van de koper. Als dat weer private equity is, is langere betrokkenheid van de oprichters wellicht
gewenst.

Fusiebedrijf
De Nuts Groep is een fusiebedrijf van onder meer De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE),
Budget Energie en Robin Mobile. Hoewel het leeuwendeel van de €809 miljoen omzet in 2019
komt uit de levering van gas en stroom, biedt het bedrijf ook telefonie, internet en televisie aan.
De Nuts Groep werd door de koop van NLE in 2018 voor €215 miljoen de grootste uitdager op de
energiemarkt na de drie oude overheidsbedrijven Essent, Nuon en Eneco.
Het bedrijf streefde naar 1 miljoen klanten in 2020, in april van dit jaar stokte de teller bij
950.000. Alleen Qurrent en Greenchoice komen samen met naar schatting ruim een half
miljoen klanten enigszins in de buurt. Verder wordt het energielandschap gedomineerd door
Eneco, Essent en Vattenfall (Nuon) die gedrieën nog ruim driekwart van de markt bezitten,
onder meer via een hele serie aan budgetlabels en groene labels. Veel kleine energiebedrijven
kwamen de laatste jaren in de problemen.
Financieel houdt het nog niet over bij het bedrijf. In 2019 werd een verlies van €14,9 miljoen
voor aftrek van rente en belasting genoteerd. Daar staat tegenover dat de schuldenlast na de
overname van NLE al grotendeels is afgelost.

Geen fratsen
Volgens Ben Woldring, oprichter van vergelijkingssite Gaslicht.com, is de methode van De Nuts
Groep vooral ’een focus op geen fratsen’. „Het bedrijf is lean and mean. Na de overname van NLE
was dat daar ook de eerste grote verandering.” Woldring doelt op het stevige marketing-imago
van NLE, dat bovendien veel meer deed dan alleen maar stroom en gas verkopen. Zo stapte NLE
ook in laadpalen, zonnepanelen en het leasen van Tesla’s.
De klanten van de Nuts Groep zijn niet per se de meest loyale, erkent Woldring. „Veel van hen
komen via veilingen en via een samenwerking met de Mediamarkt. Als hun contract aﬂoopt,
blijven ze niet allemaal zitten.”
Nuts Groep verkoopt één- en drie jaar vaste contracten. In de regel gaan tarieven omhoog na het
verlopen van zo’n contract, waardoor kritische klanten snel weer op zoek gaan naar een nieuwe
goedkope deal.

Shell
De Nuts Groep lijkt qua proﬁel als twee druppels water op de First Utility, dat Shell in 2018
kocht in Groot-Brittannië voor $200 miljoen. First Utility, dat inmiddels Shell Energy heet, had
toen 275.000 klanten. Shell, dat in een aantal markten waaronder Nederland en Duitsland
elektriciteit aan consumenten wil gaan verkopen, wil minder afhankelijk van olie worden. Shell
Energy is inmiddels ook in Duitsland aan de slag. Total gaat dezelfde kant op en heeft
momenteel leveringsvergunningen in ons land voor zakelijke levering van gas en stroom.
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Voor beide is een verkoop van Nuts Groep een herkansing, ze grepen eerder mis bij de verkoop
van Eneco.
Of een oliereus Nuts Groep zal kopen is geen uitgemaakte zaak, denkt Woldring. „De vraag is of
ze niet net zo goed zelf een gas- en stroomleveringsbedrijf kunnen opzetten.” Hij vermoedt dat
er vooral interesse komt van grote buitenlandse stroom- en gasreuzen, zoals het Franse Engie of
het Italiaanse Eni. Verder is bekend dat een private equity-partij als KKR eerder al interesse
toonde in NLE, maar het bedrijf toen nog te klein vond.
Een overname door Essent, Vattenfall of Eneco is mededingingstechnisch vrijwel uitgesloten.
Nuts Groep en ING geven geen commentaar, Waterland reageerde niet.
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