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Den Haag, 3 augustus 2018 

 

NIBC FONDS VERKOOPT TWEE PORTEFEUILLES 

NIBC European Infrastructure Fund (NEIF), een fonds dat wordt beheerd door NIBC Bank en waarin NIBC ook 

een investering heeft, heeft twee omvangrijke portefeuilles verkocht. De transacties maken deel uit van de 

strategische beoordeling door NIBC van haar fondsbeleggingen, zoals vermeld in het prospectus voor de 

beursgang van NIBC bank. 

 

Het meerderheidsbelang in de toonaangevende UK Motorway Service Area Operator Welcome Break is verkocht 

aan Applegreen plc, een belangrijke exploitant van tankstations in de Republiek Ierland, het Verenigd Koninkrijk 

en de Verenigde Staten.  

 

Daarnaast is de Europese infrastructuur- en duurzame-energieportefeuille van NEIF overgenomen door Equitix, 

een Britse investeerder en fondsbeheerder in infrastructuur. De portefeuille bestaat uit 13 bezittingen op het 

gebied van duurzame energie en sociale infrastructuur in het Verenigd Koninkrijk en Europa, waaronder 

gezondheidszorg, onderwijs en verzorgingshuizen, alsook duurzame wind-, zonne- en afvalinstallaties.  

 

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: 

- Persbericht Applegreen plc 

- Persbericht Equitix 

 

Profiel van NIBC  

NIBC is een ondernemende bank die klanten bijstaat op de voor hen beslissende momenten. Onze Corporate 

klantenaanbod activiteiten bieden een combinatie van corporate finance & capital markets, financieren en 

investeren aan in de sectoren Food, Agri & Retail, Industrie, Infrastructuur & Duurzame Energie, Offshore 

Energy, Onroerend Goed, Scheepvaart & Intermodaal Transport en Technologie, Media & Services. Ons aanbod 

voor retailklanten omvat het verstrekken van woninghypotheken in Nederland en online spaarproducten in zowel 

Nederland, België als Duitsland via NIBC Direct. 

 

NIBC is gevestigd in Den Haag en heeft tevens kantoren in Frankfurt, Amsterdam, Londen en Brussel. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Martin Groot Wesseldijk 

 

Press Relations 

T: +31 70 342 5418 

martin.groot.wesseldijk@nibc.com 

 

Toine Teulings 

 

Debt Investor Relations 

T: +31 70 342 9836 

toine.teulings@nibc.com 

 

Disclaimer 

Dit persbericht is een vertaling van het Engels. De officiële Engelse versie is leidend. 

 

NIEUWSBERICHT 

http://otp.investis.com/clients/uk/applegreen/rns/regulatory-story.aspx?cid=1120&newsid=1131962
http://www.equitix.co.uk/news.php

