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Alfen breidt uit in Scandinavië via
overname Elkamo
Strategische stap voor Alfen om internationale groei te realiseren
ALMERE – Alfen (AEX: ALFEN), specialist in energieoplossingen voor de toekomst, kondigt
vandaag de overname aan van Elkamo, een ontwikkelaar en producent van
elektriciteitsdistributiesystemen in Finland. De overname is een belangrijke stap in de
internationale groeiambities van Alfen en biedt een platform voor de cross-selling van
Alfen’s laadsystemen voor elektrische auto’s en energieopslagsystemen.

Elkamo versterkt de sterke positie van Alfen op het gebied van slimme elektriciteitsnetwerken (smart grids).
Alfen zal Elkamo tevens inzetten als platform om haar eigen laadsystemen voor elektrische auto’s en
energieopslagsystemen te verkopen in Scandinavië. Scandinavië is een aantrekkelijke groeimarkt, met het
hoogste percentage elektrische auto’s in de wereld en veel mogelijkheden op het gebied van energieopslag.

De transactie betreft de juridische entiteiten Oy Elkamo Ab en haar dochteronderneming Elsteel Oy
(gezamenlijk “Elkamo” genoemd). Elkamo had in 2017 een omzet van EUR 12,4 miljoen en heeft 68
werknemers per 1 juli 2018. Het bedrijf is opgericht in 1981 en is actief op het gebied van slimme
elektriciteitsnetwerken. Elkamo heeft een loyale klantenkring, bestaande uit netwerkbedrijven,
energieleveranciers en industriële bedrijven.
“Deze overname is een belangrijke stap in de verdere internationalisatie van onze activiteiten,” zegt Marco
Roeleveld, CEO van Alfen. “Elkamo is een solide bedrijf met een lange historie op het gebied van slimme
elektriciteitsnetwerken. Deze activiteiten groeien snel als gevolg van grote verbeterprogramma’s aan het
elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zien we veel potentieel om te profiteren van Elkamo’s lokale aanwezigheid in
Scandinavië en de sterke relaties met haar klanten om Alfen’s laadsystemen voor elektrische auto’s en de
oplossingen op het gebied van batterij energieopslag aan te bieden. Wij verwelkomen de werknemers van
Elkamo in ons bedrijf en verwachten onze gezamenlijke activiteiten en positie in de energietransitie verder
uit te bouwen”

Seppo Tupeli, managing director van Elkamo, voegt toe: “We zijn verheugd om de krachten te bundelen met
Alfen, een leidende speler in de energietransitie. Scandinavië is de derde markt in de wereld voor elektrische
auto’s en biedt veel potentie voor de opslag van energie in batterijen. Door deel uit te gaan maken van Alfen
hebben wij de mogelijkheid om een breed scala aan oplossingen op het gebied van de energietransitie aan
te bieden in onze markten. We kijken er dan ook naar uit om gezamenlijk onze activiteiten te laten groeien.”
Elkamo zal verdergaan onder de naam ‘Alfen Elkamo’ en het huidige management van Elkamo blijft aan.
Financiële details van de transactie zijn niet bekend gemaakt.

Over Alfen
Het Nederlandse Alfen opereert internationaal in het hart van de energietransitie, als specialist in
energieoplossingen voor de toekomst. Alfen biedt met haar 80 jaar lange historie een unieke combinatie van
activiteiten. Het ontwerpt, ontwikkelt en bouwt slimme elektriciteitsnetwerken, energieopslagsystemen en
oplaadsystemen voor elektrische auto’s en brengt deze samen in geïntegreerde systemen om te voldoen
aan de elektriciteitsvraagstukken van haar klanten. In de periode 2015 tot en met 2017 heeft Alfen een
gemiddelde omzetgroei van 21% gerealiseerd met een positieve nettowinst. Alfen heeft marktleidende
posities in Nederland en groeit snel in het buitenland, waarbij het profiteert van haar ‘first mover advantage’.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.alfen.com

Noot bij het persbericht
Dit is een publieke aankondiging door Alfen N.V. onder sectie 17, paragraaf 1 van de Europese verordening
marktmisbruik (596/2014). Deze openbare aankondiging is geen aanbod, of uitnodiging tot het doen van een
aanbod, tot het kopen van of inschrijven op effecten van Alfen N.V.
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