PERSBERICHT
Hoofdkantoor ista International betrekt nieuw pand
Essen, 28 November 2017. Het hoofdkantoor van de energiedienstverlener provider ista
is verhuisd naar een nieuw hoofdkantoor. Het internationale bedrijf kan hierdoor in de
toekomst een nog grotere stap realiseren naar moderne digitale dienstverlening. Tal van
gasten uit politiek en industrie hebben de ‘inauguratie’ van de nieuwbouw bijgewoond.
"Ons nieuwe gebouw geeft duidelijk onze betrokkenheid aan van onze bedrijfslocatie bij
Noordrijn-Westfalen," zegt Thomas Zinnöcker, CEO van ista, in aanwezigheid van Ina
Scharrenbach, Minister van binnenlandse- en gemeentelijke zaken, bouw- en gelijkheid
van de staat van Noord Rijnland-Westfalen. Ook Lord Mayor Thomas Kufen en Stephan
Kölbl alsmede Dr. Marcus Kruse van KÖLBL KRUSE woonden de openingsceremonie
bij. "De nieuwbouw draagt mede bij aan een succesvolle verandering naar een digitaal
en innovatief dienstverlenend bedrijf. We kijken uit naar verdere ontwikkeling van
optimale oplossingen voor onze klanten in de vastgoedsector in deze moderne en
innovatieve werksfeer," geeft Zinnöcker aan.
Er zullen totaal 470 werknemers op het nieuwe hoofdkantoor werken, dat een
vloeroppervlakte heeft van bijna 12.000 m² en waar vanuit de 24 landen wereldwijd
worden beheerd.
Minister Ina Scharrenbach: "Het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf ista versterkt Essen
als een dienstverleningslocatie. Het nieuwe hoofdkantoor weerspiegelt ook de
ontwikkeling van de stad Essen: een innovatieve en een krachtige onderneming met een
lange historie. ista is de wereldleider als het gaat om grote energie-efficiëntie in
gebouwen. Het bedrijf volgt de dezelfde plannen als de regeringscoalitie in NoordrijnWestfalen. Om onze doelen voor het milieu te bereiken moeten we de energie efficiency
moderniseren."
"Met ista hebben we een partner aan onze zijde dat zich inzet voor Essen als
vestigingsplaats," Lord Mayor Thomas Kufen zegt hierover: "Ik ben dan ook erg blij dat
het hoofdkantoor van de internationale energie dienstverlener ista is verhuisd van de
Grugaplatz naar de Silberkuhlsturm. Als een van 's werelds toonaangevende bedrijven in
het verbetering van de energie-efficiëntie in gebouwen is ista een belangrijk
'zwaargewicht' in onze Grugacarree."
Grote concentratie hoofdkantoren in de Grugacarree in Essen
Door de verhuizing van ista naar de Grugacarree wordt nog meer concentratie van
hoofdkantoren gecreëerd in Duitsland. Naast de hoofdkantoren van Atos Origin, E.ON en
Brenntag en Hochtief ligt nu ook het hoofdkantoor van ista in de directe omgeving. Dit
gebied, ongeveer 12.4 hectare groot, is een district die de stad aantrekkelijke maakt en
een mix biedt van wonen, werken en ontspannen. Het gebied is gelegen in het district
van Freystadt tegenover de Messe Essen. Het biedt optimale vervoersverbindingen
dankzij de nabijheid van de snelweg A52 en een uitstekend metronetwerk in Essen.
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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.

