Oranje-Nassau Energie doet eerste overname
14 april 2011, Het Financieele Dagblad

Door: Mierlo, J. van
Oranje-Nassau Energie neemt het aan de Canadese beurs genoteerde olie- en gasbedrijf Cirrus over. Daarmee krijgt het
Nederlandse bedrijf de mogelijkheid zelf olie en gas te gaan produceren. Met de overname is een bedrag van euro 73 mln
gemoeid.
Het is de eerste acquisitie van het in 2009 ontstane bedrijf. De Franse familie Wendel, eigenaar van de Oranje-Nassau Groep,
verkocht indertijd noodgedwongen de energiedivisie. Naast familiebedrijf SHV en Sumitomo was het de Nederlandse ondernemer Marcel van Poecke die - samen met onder anderen voormalig ABN Amro-bestuursvoorzitter Rijkman Groenink - een
belang overnam.
Van Poecke zei indertijd de activiteiten snel te willen uitbreiden. Volgens huidig bestuursvoorzitter Alexander Berger staat die
ambitie nog overeind. 'We hebben in de afgelopen anderhalf jaar serieus naar circa tien verschillende transacties gekeken.
Maar de concurrentie is moordend. Het is niet onrealistisch om te verwachten dat ook in de toekomst één op de tien mogelijke
transacties tot een overname leidt.'
Berger noemt de overname van Cirrus zeer strategisch. 'Met de productiecapaciteit van Cirrus zijn we niet meer afhankelijk
van derden. Dat verruimt onze mogelijkheden.' Volgens Berger zal de integratie van de twee bedrijven snel plaatsvinden. Het
is de bedoeling de twintig werknemers van Cirrus, voornamelijk gevestigd in Den Haag, te laten verhuizen naar Amsterdam.
Berger verwacht nog dit jaar nieuwe overnames te kunnen aankondigen. Hij wijst op de kredietfaciliteit van onder andere ING
en ABN Amro, die recentelijk is opgetrokken van $ 150 mln naar $ 225 mln. 'Ook onze aandeelhouders staan achter deze
strategie.'
Berger acht het het meest logisch dat de overnames in het Noordzeegebied zullen plaatsvinden, al heeft Oranje-Nassau
Energie ook enige capaciteit in de kust voor West-Afrika. Berger: 'Je ziet dat grote maatschappijen velden die tegen het einde
van hun productieve bestaan lopen, niet langer efficiënt kunnen runnen. Daarvoor zijn hun vaste kosten te hoog. Voor spelers
als wij is dat nog wel interessant.'
Oranje-Nassau Energie bezit op dit moment velden die zevenduizend vaten olie per dag ophalen. Met de overname van Cirrus
komen daar duizend vaten bij.

