PERSBERICHT
CVC Capital Partners Fund V stemt in met de verkoop van haar investering in
ista
Essen, Germany, 27 juli, 2017. CVC Capital Partners ("CVC") heeft vandaag aangekondigd
dat CVC Fund V de verkoop van haar meerderheidsbelang in ista is overeengekomen, een
van 's werelds toonaangevende energie-efficiëntiebedrijven aan Cheung Kong Property
Holdings Limited (" CKP "). CKP heeft tegelijkertijd een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met CK Infrastructure Holdings Limited ("CKI"), op grond waarvan de koper een joint venture
van CKP en CKI zal worden.

ista is een van 's werelds toonaangevende bedrijven in het leveren van energie management
services voor meer energie-efficiëntie in gebouwen. ista helpt vastgoedbeheerders,
huiseigenaren en huurders over de hele wereld om individuele energie- en waterverbruik te
meten, analyseren en beheren.

ista maakt gebruik van een portfolio van moderne apparatuur voor energiedatamanagement,
inclusief radiografisch uitleesbare warmtekostenverdelers, warmtemeters en watermeters,
alsmede diverse communicatiesystemen. Bovendien draagt ista bij aan de veiligheid in
woningen met rookmelders en drinkwateranalyses.

ista heeft meer dan 5.400 medewerkers en biedt energiediensten voor meer dan twaalf
miljoen appartementen en commerciële units in 24 landen over de hele wereld.

Marc Strobel, Partner van CVC: "Het is in de afgelopen 14 jaar een plezier geweest met ista te
werken aan de oorspronkelijke investering van CVC Fund III in 2003. We hebben een nauwe
samenwerking gehad met het bedrijf. En hebben ista zien groeien van een Duits analoog
bedrijf naar een vooraanstaand wereldwijde dienstverlener op het gebied van energieefficiëntie. Als de energie-efficiëntiemarkt in Duitsland en Europa blijft uitbreiden, is ista nu
uitstekend gepositioneerd voor toekomstige groei, met een sterk managementteam en een
breed productaanbod. We wensen Thomas en zijn team veel succes in de toekomst. "

Thomas Zinnöcker, Chief Executive Officer van ista: "Wij willen CVC bedanken voor de
jarenlange sterke ondersteuning die ze hebben geleverd. Zij zagen potentieel in onze
business en samen hebben we het bedrijf omgezet in wat het vandaag is. We zijn erg
enthousiast om onze succesvolle ontwikkeling voort te zetten met de steun van onze nieuwe
aandeelhouders. We blijven onze klanten helpen hun vastgoed duurzaam te beheren en we

creëren waarde voor alle stakeholders door middel van onze efficiënte processen en diensten
van hoge kwaliteit."

De transactie is onderworpen aan gebruikelijk regulerende en anti-trust goedkeuringen en zal
naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 worden gesloten.
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Over ista
ista is een van de toonaangevende bedrijven in het verbeteren van de energie-efficiëntie in de
bouwsector. Met onze producten en diensten, helpen wij duurzaam energie te besparen en
CO2 uitstoot te verlagen en energiekosten te verminderen. Ista heeft zich gespecialiseerd in
de zogenaamde submetering, incasso, facturatie en transparante visualisatie van
verbruiksgegevens collectief gestookte gebouwen en commercieel vastgoed. Als basis
hiervoor past ista ultramoderne meetapparatuur toe voor energiemeting en datamanagement.
Alle meetsystemen zijn radiografisch uitleesbaar en omvatten o.a. warmtekostenverdelers,
watermeters en warmtemeters. Het bedrijf telt meer dan 5.400 werknemers in 24 landen
wereldwijd en helpt de eindgebruikers van ongeveer twaalf miljoen woon- en commerciële
units bij de besparing van energie. In 2016 bedroegen de verkoopresultaten van de ista groep
850,4 miljoen euro. Meer informatie beschikbaar op www.ista.com.
Over CVC Capital Partners
CVC Capital Partners is een toonaangevend private equity bedrijf. CVC is in 1981 opgericht
en heeft vandaag de dag een netwerk van 24 vestigingen en circa 430 werknemers in heel
Europa, Azië en Amerika. In totaal beheert CVC meer dan USD 60 miljard aan activa. CVC
heeft meer dan 300 investeringen afgerond in een breed scala aan industrieën en landen over
de hele wereld. De 50 bedrijven waarin CVC momenteel investeert tellen ca. 285.000
medewerkers wereldwijd.

