
 

 

 

 

Persbericht 

Innecs ontvangt substantiële vervolgfinanciering voor internationale expansie 

 

BOM en Finindus zien volop kansen voor energiebesparende oplossingen in de industrie 

 

Tilburg/Eindhoven 10 oktober 2016 - Innecs Power Systems BV, een Nederlandse 

leverancier van oplossingen die industriële bedrijven helpen hun energie-efficiëntie te 

verhogen, heeft een substantiële vervolginvestering ontvangen. Innecs zal de financiering 

gebruiken ter ondersteuning van de internationale expansie van het bedrijf.  

 

De financiering werd geleid door de bestaande investeerder Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij (BOM Capital) en Finindus, een Belgische investeerder gesteund door 

ArcelorMittal en het Vlaamse Gewest. Innecs zal het groeikapitaal gebruiken voor 

investeringen in sales en marketing en het opzetten van een netwerk van lokale 

distributiepartners. Daarmee wil het bedrijf optimaal inspelen op internationale groeikansen. 

 

"We zien voor al onze producten een actieve vraag vanuit Europa, het Midden-Oosten en 

Azië. Met de nieuwe investering kunnen wij onze organisatie opschalen en profiteren van 

deze veelbelovende mogelijkheden”, zegt Reidar Koolen, CEO van Innecs. “Naast het feit 

dat we onze vruchtbare samenwerking met de BOM voortzetten, zijn wij zeer verheugd met 

onze nieuwe investeerder Finindus. Zij beschikken over relevante expertise, een uitgebreid 

netwerk binnen de industrie en een directe link naar ArcelorMittal, de grootste staalproducent 

ter wereld. We kijken ernaar uit om samen met de BOM en Finindus te werken aan de 

verwezenlijking van onze groeiplannen.” 

 

Innecs biedt intelligente oplossingen die fabrieksterreinen en kleine tot middelgrote bedrijven 

helpen hun energie-efficiëntie te verhogen en hun impact op het milieu te beperken. In 

Europa maakt een groeiend aantal klanten gebruik van Innecs’ BoilerBurner om te kunnen 

voldoen aan regelgeving omtrent de uitstoot van stikstofoxide (NOx). De innovatieve 

technologie van Innecs’ andere producten, de SteamExpander en PowerBurner, helpt 

industriële klanten zowel stoom als elektriciteit te genereren, waarmee fabrieksprocessen op 

een kosteneffectieve en verantwoorde manier van energie worden voorzien. 

 

“Er liggen enorm veel kansen voor energiebesparing binnen de industriesector. In een ideale 

wereld zou iedereen, inclusief de industrie, voor hun processen uitsluitend gebruik moeten 

maken van hernieuwbare energie. Maar de energietransitie is niet van de ene op de andere 

dag afgerond. Met meer dan 60.000 stoomketels alleen al in Europa, zullen fossiele 

brandstoffen nog tientallen jaren cruciaal blijven voor de energievoorziening van industriële 

terreinen”, vervolgt Koolen. 

 

"Innecs heeft een unieke en realistische benadering om de energie- en milieu-efficiëntie van 

industriële bedrijven te verhogen. Dit is zeer relevant, omdat de industrie verantwoordelijk is 

voor een aanzienlijk deel van het totale wereldwijde energieverbruik", aldus Miriam Dragstra, 

directeur van BOM Capital. "We zijn blij dat we onze samenwerking met Innecs kunnen 



 

 

voortzetten, en daarmee dit innovatieve en goed geleide bedrijf in staat stellen zijn ambities 

in en buiten Europa waar te maken." 

 

"Na jaren van ontwikkeling is Innecs erin geslaagd een evenwichtig portfolio te bouwen van 

slimme oplossingen die een serieuze behoefte in de markt adresseren. Industriële partijen 

zijn steeds meer geïnteresseerd in energie-efficiëntie, niet alleen uit kostenoverwegingen, 

maar ook om hun impact op het milieu te verminderen”, aldus Hans Maenhout, Investment 

Director bij Finindus. “Innecs’ oplossingen zijn compact, blinken uit in eenvoud en efficiëntie 

en hebben een korte terugverdientijd, wat stuk voor stuk belangrijke, onderscheidende 

factoren zijn in een industriële context." 

 

Over Innecs 

Innecs Power Systems BV (opgericht in 2004) is een Nederlandse leverancier van 

oplossingen die industriële terreinen en kleine en middelgrote bedrijven helpen hun energie-

efficiëntie te verhogen en hun impact op het milieu te beperken. De BoilerBurner van Innecs 

is een industriële brander die klanten in staat stelt om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te 

reduceren. De innovatieve technologie van Innecs’ SteamExpander en PowerBurner helpen 

klanten zowel stoom als elektriciteit te genereren, waarmee industriële processen op een 

kosteneffectieve en verantwoorde manier van energie worden voorzien. (www.innecs.nl) 

 

Over de BOM 

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vormen de aanjager voor 

economische ontwikkeling. Om de Brabantse economie te laten groeien, ondersteunt de 

BOM ondernemers op verschillende manieren. De BOM investeert risicodragend in startende 

en groeiende innovatieve ondernemingen; smeedt samenwerkingsverbanden tussen 

bedrijven, overheden en instellingen; trekt buitenlandse bedrijven aan en (her)ontwikkelt 

bedrijfslocaties. De BOM is gevestigd in Tilburg; er zijn 90 personen werkzaam. 

(www.bom.nl) 

 

Over Finindus 
Finindus is een Belgische investeerder gesteund door ArcelorMittal en het Vlaamse Gewest. 

Finindus investeert in bedrijven in de opstart- en groeifase, met een bijzondere focus op 

materialen, materiaalverwerking en duurzame productieprocessen. (www.finindus.be) 

 

 

Opmerking voor de redactie (niet voor publicatie): 

Neem voor meer informatie contact op met:  

 

Reidar Koolen, CEO van Innecs. 

Tel. : +31 (0)85 – 27 33 160 

E-mail :  r.koolen@innecs.nl 

 

Monique Beukers, P.A. & P.R. Manager bij de BOM. 

Tel.  : +31 (0)6 – 24 74 75 59 

E-mail : mbeukers@bom.nl 

 

Hans Maenhout, Investment Director bij Finindus. 

Tel. : +32 9 - 345 12 07 

E-mail : hans.maenhout@finindus.be 
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