Via Venture Partners i spidsen for salget af Neas
Energy A/S til Centrica
København 21. April 2016
Aktionærerne i Neas Energy A/S (herefter Neas) har i dag besluttet at sælge Neas til den Britiske energi
koncern Centrica. Transaktionen medfører en samlet estimeret aktieværdi på DKK 1.9 mia. til
aktionærerne og en værdisætning af Neas på DKK 1.6 mia. (Enterprise Value). VIA Venture Partners ledte
salget på vegne af Neas’ aktionærer. Transaktionen er betinget af godkendelse fra EU's
konkurrencemyndigheder
Neas er en af Europas ledende asset management og trading virksomheder inden for energiområdet. Neas
har mere end 250 medarbejdere ansat på hovedkontoret i Aalborg, samt på kontorer i Stockholm,
Hamburg, Düsseldorf og London. Neas handler aktivt på 18 elektricitets- og gas markeder på tværs af
Europa. Derforuden håndterer Neas en asset management portefølje bestående af en samlet installeret
elektricitetsproduktions kapacitet på ca. 8.600 MW. Porteføljen består af aktiver primært indenfor vindsol- eller termisk energiproduktion. I 2015 realiserede Neas en omsætning på DKK 20.4 mia., samt en
EBITDA på DKK 197,5m.
I Juni 2015 stod Via Venture Partners i spidsen for samlet investering på DKK 500m i Neas. VIA Venture
Partners og ATP investerede DKK 250m i egenkapital, mens ATP samtidig tilførte Neas DKK 250m i form af
et ansvarligt lån. Ind til transaktionen gennemføres består Neas’ aktionærgruppe af VIA Venture Partners
Fund II K/S, ATP, Eigild B. Christensen, Dreisler Invest samt en gruppe nøglemedarbejdere.
“Neas har været en kortvarig men meget succesfuld investering for VIA Venture Partners, og jeg er
overbevist om, at Centrica er den rette ejer, med henblik på at sikre Neas’ fortsatte internationale vækst. Vi
har nået mange af de målsætninger vi fastlagde ved investeringen i Neas, og mener derfor at transaktionen
finder sted på det rette tidspunkt. Vi har været meget tilfredse med vores kombinerede investering af
egenkapital og lån og jeg er ser store muligheder for at lavere flere af den type investering er fremtiden”
siger Peter Thorlund Haahr, partner hos VIA Venture Partners.
“Det har været en spændende rejse at arbejde med Neas’ talentfulde hold i løbet af de seneste 5 år. Det var
den rette beslutning at invitere VIA Venture Partners til at investere i Neas for et år siden. VIA’s evner,
erfaring og energi har komplementeret ejerne og Neas’ ledelse, og sammen er det lykkedes os at sikre en
signifikant værdiskabelse på relativt kort tid. Jeg er overbevist om, at Centrica er den rette ejer af Neas, og
at matchet vil sikre fortsættelse af Neas’ stærke vækst og fremdrift.” siger Eigild B. Christensen.
Købet er underlagt ansøgningsproceduren hos EU’s konkurrencemyndigheder, og betinget af godkendelse
heraf. Transaktionen forventes at blive gennemført i august 2016. I salgsprocessen blev Neas’ aktionærer
rådgivet af advokatfirmaet Kromann Reumert.
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Om Neas Energy
Neas er en uafhængig asset management og trading virksomhed, der tilbyder fysisk og finansiel optimering
af energiproducerende aktiver, der producerer på baggrund af vedvarende og konventionelle energikilder
på udvalgte energimarkeder i Europa. Forretningsmodellen er baseret på mere end 15 års erfaring med at
agere i de liberaliserede energimarkeder, og Neas har i dag aktiviteter i alle væsentlige energimarkeder i
Europa. Neas’ hovedkvarter er placeret i Aalborg, og virksomheden har desuden kontorer i London,
Hamburg, Düsseldorf and Stockholm.

Om VIA Venture Partners
VIA Venture Partners er en ledende private equity fond. Fonden opererer i Norden, og fokuserer på
teknologi- og servicevirksomheder. VIA Venture Partners Fund I & II K/S er begge datterselskaber til ATP,
som bidrager med 99.8% af investeringskapitalen i de to fonde, hvilket beløber sig til DKK 2 mia. i alt. Den
resterende kapital er investeret af medarbejderne i VIA Venture Partners A/S. VIA Venture Partners A/S
leder investeringsbeslutningerne i begge fonde. VIA Venture Partners investerer enten selvstændigt
(primært små- og mellemstore virksomheder med en omsætning mellem DKK 100m – DKK 1000m) eller
sammen med ATP (primært større transaktioner).

Om ATP
ATP er en obligatorisk kollektiv pensionsordning I Danmark, der har 4,9m medlemmer. Ultimo 2014 modtog
943.000 pensionister ATP Livslang pension. Ultimo 2014 beløb ATP’s nettoaktiver sig til DKK 704 mia. Mere
end 85 % af ATP’s investeringer er ledet og håndteret internt.

Om Centrica
Centrica er et international energiselskab der leverer energi og relaterede services til over 28 millioner
kunder i Storbritannien, Irland og Nordamerika, gennem stærke brands som f.eks. British Gas, Direct Energy
og Bord Gais Energy. Centrica Energy Marketing & Trading er en selvstændig division i Centricagruppen som
opererer inden for handel med gas, el og LNG samt optimering og risikostyring af Centricas energiaktiver og
for kunder.

