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Argos en Varo Energy ondertekenen fusieovereenkomst om de
grootste Downstream Groep in Noordwest-Europa te worden
Argos en Varo Energy hebben vandaag bekendgemaakt dat zij overeenstemming hebben
bereikt over een fusieovereenkomst om het grootste onafhankelijk oliebedrijf in NoordwestEuropa te vormen. Het gefuseerde bedrijf zal de downstream activiteiten van beide bedrijven
combineren, met een personeelsbestand van meer dan 1.500 werknemers. Naar
verwachting zal de jaarlijkse doorstroom in totaal 20 miljoen m3 bedragen.
De eigendom van de nieuwe entiteit zal in gelijkwaardige delen onder drie partijen worden
verdeeld: de huidige aandeelhouders van Argos, nl. de private investeringsbedrijven
Reggeborgh en Atlas Invest; de wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder The Carlyle
Group; en de internationale energie- en grondstoffenhandelaar Vitol. Het bedrijf zal Varo
Energy worden genoemd en worden aangestuurd door Roger Brown, de huidige CEO van
Varo Energy. De overeenkomst vereist nog formele goedkeuringen en zal naar verwachting
in het derde kwartaal van 2015 worden afgerond. Financiële voorwaarden zijn niet
bekendgemaakt.
Argos, gevestigd in Rotterdam, is een toonaangevend onafhankelijk handel-, opslag- en
distributiebedrijf van petroleumproducten en biobrandstoffen en heeft een netwerk van Argos
tankstations. Het bedrijf is actief in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland en blijft
vanuit de vestiging in Rotterdam opereren. Varo Energy, met hoofdkantoor in Zug, verzorgt
raffinage, opslag en distributie van olieproducten in Duitsland en Zwitserland. Varo Energy
bezit of heeft belangen in raffinaderijen in beide landen.
Henry M. Holterman, topman van Reggeborgh, becommentarieerde de fusie als volgt: “Deze
fusie betekent dat wij wederom een belangrijke stap gezet hebben naar de realisatie van
onze ambities. We zien ernaar uit om Varo Energy samen met onze nieuwe partners uit te
laten groeien tot een belangrijke Europese energiespeler.”
Roger Brown, CEO van Varo Energy, zei: “De fusie brengt twee sterke en complementaire
bedrijven bij elkaar om belangrijke downstream activiteiten in Noordwest-Europa te
ontplooien. Onze klanten binnen de waardeketen voor brandstoffen zullen hier absoluut van
profiteren. Ik kijk er zeer naar uit om de krachten van twee zeer bekwame en ervaren teams
te bundelen.”
De Argos participatie in Nefco (LPG business) en de Argos divisie Zeebunkering maken
geen deel uit van de fusie.

Perscontact
Voor meer informatie over Argos kunt u contact opnemen met Peter Zeylmaker, +31 62507 4948,
p.zeylmaker@argosenergies.com
Voor meer informatie over Varo Energy kunt u contact opnemen met Fabian Gmuender, + 44 20 7312 4478,
media@varoenergy.com

Over Argos Downstream Europe
Argos Downstream Europe is een onafhankelijk handel-, opslag- en distributiebedrijf van petroleumproducten en
biobrandstoffen. Het bedrijf bezit een netwerk van 21 olie terminals in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland en heeft een netwerk van Argos tankstations. Argos is een partnership tussen de private
investeringsbedrijven Reggeborgh en Atlas Invest.
Voor meer informatie over Argos: www.argosenergies.com

Over Varo Energy
Varo Energy verzorgt de raffinage, opslag en distributie van olieproducten bestemd voor de Noordwest-Europese
markt. Het bedrijf bezit een raffinaderij in Cressier (Zwitserland) en heeft een minderheidsbelang in Bayernoil
Raffinaderij (Zuid-Duitsland), alle Petrotank opslagfaciliteiten in Duitsland, extra opslagfaciliteiten in Zwitserland
en marketingbedrijven in beide landen. Varo Energy is een partnerschip tussen de wereldwijde alternatieve
vermogensbeheerder The Carlyle Group en het internationale energie- en grondstoffenbedrijf Vitol.
Voor meer informatie over Varo Energy: www.varoenergy.com

