
 

Duitse GETEC koopt industriepark Emmtec van Nuon  
 
Amsterdam / Magdeburg 24 augustus 2016.  
De Duitse leverancier van energiediensten GETEC heat & power AG heeft via zijn 
dochteronderneming GETEC Infra NL B.V. het Emmtec Industry & Business Park in Emmen van 
energiebedrijf Nuon overgenomen. GETEC garandeert de banen van de circa 200 werknemers 
van Emmtec. Alle bestaande samenwerkings- en zakelijke overeenkomsten met derden op het 
industriepark worden voortgezet.  
Emmtec Service B.V. is eigenaar van en exploiteert het Emmtec Industry & Business Park in 
Emmen. Dit industriepark is met zijn 115 hectare het op één na grootste in Nederland. Het is een 
van de grootste werkgevers in de regio. Op het industriepark zijn verschillende bedrijven 
gevestigd waar meer dan 1.300 mensen werken. Het industriepark heeft een speciale focus op 
(bio) polymeren en vezels en bekleedt daarmee een top positie in Europa. De circa 200 
medewerkers van Emmtec Services B.V. gaan mee naar de nieuwe eigenaar.  
Om de aankoop af te ronden moet nog aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waaronder 
goedkeuring door de mededingingsautoriteit. De verwachting is dat de verkoop eind van het jaar 
wordt afgerond . Beide partijen hebben afgesproken geen details over de aankoopprijs bekend 
te maken.  
“Nuon zoekt voortdurend naar mogelijkheden om haar portfolio te optimaliseren om zich te 
richten op nieuwe uitdagingen op de energiemarkt. Het beheer van industrieparken en de 
diensten die Nuon aan industriële klanten levert, passen niet langer bij de strategische 
doelstellingen van het bedrijf", vertelt Peter Smink, CEO van Nuon. “We zijn blij dat we een zeer 
ervaren en betrouwbare partij hebben gevonden, die bereid is om verder in dit industriepark te 
investeren. Dit betekent wel dat we afscheid moeten nemen van meer dan 200 collega's. 
Gelukkig zijn al deze mensen bij GETEC in goede handen. Ik wil hen allemaal bedanken voor hun 
inzet en loyaliteit."  
De aankoop past binnen de GETEC heat & power AG Infrastrategie. In het kader van deze 
strategie streeft GETEC ernaar om het huidige dienstenportfolio van het bedrijf te laten groeien 
en te verbreden. GETEC zal binnen het industriepark alle relevante diensten blijven aanbieden 
Met de aankoop worden competenties verworven die de dienstverlening aan industriële klanten 
verbetert.  
"Dit is een belangrijke mijlpaal voor GETEC GROUP in het kader van onze strategie om te 
internationaliseren ", zegt Dr. Karl Gerhold, de hoofd aandeelhouder van GETEC GROUP. "De 
aankoop van het industriepark in Emmen betekent een belangrijke stap in de bedrijfsstrategie 
van GETEC heat & power AG", zegt Volker Schulz, CEO van GETEC heat & power AG. "Hiermee 
kunnen we onze activiteiten op de Europese markt versterken en onze competenties binnen de 
chemische industrie aanzienlijk uitbreiden. Het hart van het industrieterrein is de zeer efficiënte 
warmte/krachtcentrale die 60 MW elektrisch vermogen en ongeveer 200 ton stoom per uur 
produceert. Door de overname van deze energiecentrale op het industriepark blijven we trouw 
aan onze kernactiviteiten terwijl de aankoop van de bijbehorende infrastructuur en diensten een 
stap voorwaarts betekent. We voorzien op dit vlak een enorm groeipotentieel voor  



GETEC heat & power AG. De aankoop leidt tot een omzetgroei voor GETEC van zo'n 60 miljoen 
euro per jaar."  
Over Emmtec  
Het industriepark Emmtec bestaat al meer dan 60 jaar. Op 2 januari 1952 begon de AKU in 
Emmen met de productie van nylon garens en vezels. In 2002 kocht Nuon het bedrijvenpark van 
AKZO. Op het park worden nu diensten aangeboden aan onder meer: Teijin Aramid, DSM, Bonar 
en andere industriële ondernemingen. Emmtec produceert en levert energie en utilities 
(elektriciteit, gas, stoom, water, perslucht) en daaraan gerelateerde diensten zoals 
afvalwaterzuivering, evenals engineering, logistieke en laboratoriumdiensten. Bij Emmtec 
werken circa 200 mensen.  
Over Nuon  
Nuon is een energieonderneming die met ruim 4.400 medewerkers circa 2 miljoen 
consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare en 
zo duurzaam mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, 
elektriciteit, energie gerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het 
energieverbruik te beperken. Nuon heeft in Nederland 2000 kilometer aan warmteleidingen, 251 
windmolens, 2 waterkrachtcentrales, 1 biomassa centrale, 9 hoog rendement gascentrales en 1 
kolencentrale. Nuon is onderdeel van Vattenfall.  
Over GETEC heat & power AG  
GETEC werd opgericht in Magdeburg in 1993 en heeft zich ontwikkeld tot marktleider op het 

gebied van energie-contracting, het leveren van energiediensten en energielevering. GETEC is 

actief in heel Duitsland en in Oostenrijk, Hongarije, Zwitserland, de Benelux en de Tsjechische 

Republiek. GETEC heat & power AG voorziet industriële ondernemingen en grote onroerend 

goed complexen op efficiënte en milieuvriendelijke wijze van warmte, stoom, koeling en 

elektriciteit. Het bedrijf heeft al meer dan 1500 installaties gebouwd. De contractmodellen voor 

energiediensten die door GETEC worden aangeboden zijn kostenefficiënte maatwerkoplossingen 

voor de energievoorziening, die klanten verlossen van de investeringslast . GETEC neemt de 

bedrijfsvoering, het onderhoud en het brandstofbeheer voor zijn rekening. GETEC heat & power 

AG maakt deel uit van de GETEC GROUP en biedt samen met zusterondernemingen een breed 

scala aan klant-specifieke diensten op de geliberaliseerde energiemarkt aan. 


