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NetwerkbedrijfAllianderverkoopt
dochteronderneming Allego aan
Meridiam,eenFransebeleggerdie
gespecialiseerd is indeontwikke-
ling, financiering en het beheer
van duurzame infrastructuurpro-
jecten.
Dat hebben beide bedrijven

gisteren bekendgemaakt, zonder
financiële details vrij te geven.

Allianderkondigde in januarial
aan Allego in de etalage te zetten.
Allegoontwikkelt voorgemeenten,
provincies, bedrijven en vervoers-
maatschappijen laadoplossingen
en laadinfrastructuur voor elek-
trisch vervoer.
Meridiam, dat ruim €6 mrd

onder beheer heeft, investeert op
dit moment in zestig projecten
wereldwijd. Het gaat onder an-
dere omwind- en zonne-energie-
parken, concessies voor tolwegen
in Duitsland, luchthavens, hoge-
snelheidslijnen, ziekenhuizen en
havens.
‘Meridiam past als internatio-

nale lange-termijninvesteerder in
infrastructuurzeergoedbijdeacti-
viteitenvanAllegoenpositioneert
het bedrijf uitstekend voorde vol-
gende fase van snelle internatio-
nale groei’, aldus IngridThijssen,
bestuursvoorzitter van Alliander,
in eenpersbericht.
Na de aankondiging van de

voorgenomenverkoop in januari,
hebben zich ongeveer honderd
partijen gemeld, zegt Thijssen in
een telefonische toelichting. Uit-
eindelijkblevenerdaarvantwintig
over. ‘Wehaddeneenaantal crite-
ria’, zegt Thijssen.

Eendaarvanwasdatdekoperde
zogenoemdesmart-chargingtech-
nologie van Allego moet onder-
steunen,netalsdeondersteuning
voor verschillende laadtechnolo-
gieën.
‘Voor ons is belangrijk dat de

laadpalen slim kunnen laden,
zodat het elektriciteitsnetwerk
niet wordt overbelast. Dat is ook
één van de onderwerpen die in
Nederland wordt uitgewerkt in

Koper moest slimme oplaadtechnologie van Allego ondersteunen
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hetaanstaandeKlimaatakkoord.’
Thijssenpleit vooreenstandaard.
‘Het iseenpubliekbelangdatzo’n
standaard er komt’, zegt ze.
Naar verwachting van Allian-

der zal 30% tot 40% van de auto-
verkopen in 2030 elektrisch zijn.
Nederland streeft er volgens het
regeerakkoord naar om vanaf dat
moment alleen nog maar emis-
sielozenieuweauto’s toe te staan.
‘Daar is een passende infrastruc-
tuurmet onder andere honderd-
duizendennieuwelaadpalenvoor
nodig’, aldusThijssen.

Bij de publicatie van de half-
jaarcijfers van Alliander zal het
bedrijf ietsmeer inzicht geven in
deboekwinstdie isbehaaldmetde
verkoop. ‘Wehebbeneenhartstik-
ke goedeprijs gekregen.’

Deopbrengstwordt toegevoegd
aandealgemenereservesvanAlli-
ander. Een deel wordt uitgekeerd
alsdividendaanaandeelhouders.
Volgens Thijssen heeft Alliander
zijn investeringen in Allego door
deze verkoop ‘ruimschoots terug-
verdiend’.
Alle circa tweehonderd werk-

nemers vanAllegogaanper1 juni
over naarMeridiam. ‘We hebben
moeten tekenen dat ze allemaal
meegaan met Allego. Meestal is
hetbijeenverkooppreciesanders-
om’, aldus Thijssen.
Allego heeft inmiddels ruim

achtduizend laadpunten gereali-

seerd en is actief in zes Europese
landen.Het hoofdkantoor vanAl-
lego staat en blijft in Arnhem. Al-
liander richtte Allego in 2012 op
omnaareigenzeggen te lerenwat
de impact zou zijn van elektrisch
ladenophet elektriciteitsnet.

De verkoop vanAllego komt op
het moment dat de markt voor
laadpalen aan het samenklonte-
ren is. Zo kondigde olie- en gas-
multinational Shell in oktober
vorig jaar aan NewMotion over
te nemen. Dat bedrijf is een van
Europa’s grootste aanbieders van
elektrische oplaadpunten.

Het Noorse Statoil investeerde
in 2016 al in ChargePoint en in
maart 2017 nam het Franse En-
gie EVBox over. In oktober 2017
kocht het eveneens Franse Total
hetNederlandsePitPoint,datook
elektrisch laden faciliteert.

Alliander krijgt ‘een
hartstikke goede prijs’,
alle 200werknemers
moetenmee naar de
nieuwe eigenaar
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