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TESSENDERLO GROUP NEEMT NAES BELGIUM OVER 
 
Tessenderlo Group maakt vandaag bekend dat het de vennootschap NAES Belgium bvba integraal 
overneemt van de Amerikaanse groep NAES Corporation, een dochterbedrijf van Itochu Corporation. 
NAES Belgium zorgt sinds 2012 voor de operationele werking van de T-Power 425 MW CCGT-centrale 
(Combined Cycle Gas Turbine) op de terreinen van Tessenderlo Group in de Belgische gemeente 
Tessenderlo. De vennootschap stelt 30 personeelsleden tewerk en de overname heeft geen impact 
op de tewerkstelling. De transactie heeft geen materiële impact op de resultaten van Tessenderlo 
Group.   
 
De naam van de vennootschap zal worden gewijzigd in T-Power Energy Services bv.  
 
"Met de overname van NAES Belgium en de lokale verankering beschikken we nu ook over de 
technologische kennis en het team om T-Power volledig in eigen handen te beheren,” aldus Luc Tack 
(CEO Tessenderlo Group). 
 
 
Over Tessenderlo Group  
Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw, 
valorisering van bio-reststoffen en industriële oplossingen. Er werken ongeveer 4.600 mensen voor de groep. 
Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,6 miljard 
EUR in 2018. Tessenderlo Group is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van Next 150 en BEL Mid. 
Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TESB.BR – Datastream: B:Tes 
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Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com in de 
rubriek ‘News & Media' 
 
Disclaimer  

Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige 
gebeurtenissen op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en onbekende 
risico’s, onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of 
geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tessenderlo Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens 
indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht 
opgenomen toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Tessenderlo Group aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor door derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door 
Tessenderlo Group zijn gemachtigd). Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van 
door derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht.  
 

 

                                                           
1 De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt. 
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