PERSBERICHT

New Sources Energy voert verkennende gesprekken
met NaGa Solar Holding
Amersfoort, 16 april 2019.
New Sources Energy N.V. (“NSE”) maakt vandaag bekend verkennende gesprekken te voeren met
NaGa Solar Holding BV (NaGA) over een deelname in NaGa, een ervaren ontwikkelaar in verschillende
grootschalige projecten in de zonne-energie sector.
Naga ontwikkelt zonneparken van begin tot eind in binnen-en buitenland; de internationale ontwikkeling
laat een forse groei zien. Naast grondgebonden projecten levert NaGA oplossingen voor daken,
parkeervoorzieningen en floating toepassingen.
De deelname past binnen de strategie van NSE om te investeren in activiteiten die in het verlengde
liggen van de huidige kernactiviteiten, namelijk het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projecten
gericht op duurzame energieopwekking.
Indien tussen partijen overeenstemming wordt bereikt, zal een due diligence worden uitgevoerd, bij
positieve afronding hiervan wordt deze transactie ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders. De verwachting is dat het gehele traject circa zes maanden in beslag
zal nemen.
Er kan geen zekerheid worden gegeven dat de gesprekken zullen leiden tot een transactie. Verdere
mededelingen zullen worden gedaan indien en wanneer daar aanleiding toe is.
Over New Sources Energy NV
De missie van NSE is: voor de komende generaties een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en
exploitatie van duurzame energie.
NSE wil haar missie realiseren middels nieuwe activiteiten die bij voorkeur in het verlengde liggen van
de eerder ontplooide activiteiten, te weten het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projecten waarin
op duurzame wijze energie wordt opgewekt. New Sources Energy bereikt dit door te werken aan een
evenwichtig, gediversifieerd portfolio, zowel in topografisch als in technisch opzicht.
Het bestuur verwacht dat NSE zal uitgroeien tot een investeringsplatform, een synergetisch netwerk
van greentech bedrijven, waarbij een community ontstaat waar ondernemers terechtkunnen voor een
combinatie van funding, kennis en een (internationaal) netwerk.

Over NaGa Solar Holding BV
Het portfolio bestaat uit verschillende projecten. NaGa biedt internationaal de ontwikkeling tot en met
turn-key en investering van zowel grondgebonden zonneparken als dakoplossingen aan. Daarnaast
innoveert NaGa in speciaal ontworpen oplossingen voor specifieke locaties. Een voorbeeld hiervan is
asbestsanering in combinatie met duurzame zonne-energie. Voor het realiseren van deze projecten,
investeert NaGa Solar in het verwijderen van asbest in daken van logistieke panden of andere
gebouwen en plaatst een zonne-installatie die duurzame energie opwekt. Ook past NaGa innovaties
toe met betrekking tot “floating solar”. Dit zijn zonneparken die drijven op water. www.nagasolar.nl
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Dit is een openbare aankondiging van New Sources Energy ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de
Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen bod, of een
uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in New Sources Energy.

