
 
 

 

Noors zonne-energiebedrijf REC Group wordt onderdeel van Reliance 
Industries Ltd. en versnelt zijn expansie 
 
De innovatieve en bekroonde producent van zonnepanelen REC Group is overgenomen 
door Reliance New Energy Solar Limited, een volle dochter van Reliance Industries Ltd. 
Deze overname brengt de expansieplannen van REC in een stroomversnelling. 

 

München, Duitsland, 13 oktober 2021 – REC Group, een baanbrekend internationaal zonne-
energiebedrijf met hoofdkantoor in Noorwegen, kondigt vandaag aan dat Reliance New Energy 
Solar Limited, een volle dochter van Reliance Industries Ltd (Reliance), een definitieve bindende 
overeenkomst heeft gesloten om 100% van de aandelen van het grootste Europese merk van 
zonnepanelen over te nemen. REC Group (REC) verwelkomt deze beslissing, die het bedrijf in 
staat stelt om zijn expansieplannen aanzienlijk te versnellen. 

In zijn 25-jarige geschiedenis heeft REC voortdurend nieuwe normen gesteld en talloze innovaties 
geïntroduceerd in de zonnepanelensector. Met deze deal vinden twee sterke merken elkaar in 
hun grootse ambities om de energietransitie naar een schonere toekomst te versnellen. De 
beperkte productiecapaciteit van REC verhinderde het bedrijf om meer klanten te bedienen in 
markten waar vraag is naar geavanceerde hoogwaardige producten. Deze overname biedt REC 
de kans om een snelle schaalvergroting te realiseren en zijn groeiend aantal klanten en 
eindconsumenten beter te bedienen. 

De financiële slagkracht en betrokkenheid van Reliance bij de zonne-energiesector zullen REC in 
staat stellen om de volgende 2 tot 3 jaar ruim 5 GW aan capaciteit te ontwikkelen in Singapore, 
Europa en de VS. In India is Reliance van plan om deze toonaangevende technologie in te zetten 
in zijn volledig geïntegreerde gigafabriek in het Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex in 
Jamnagar, waar het van silicium zonnepanelen maakt. De initiële capaciteit zal 4 GW per jaar 
bedragen en uiteindelijk worden uitgebreid  tot 10 GW per jaar. Door de combinatie van 
zonnepanelen met een hoog rendement en schaalvoordelen krijgen consumenten in meer 
markten overal ter wereld toegang tot de hoogwaardige zonnepanelen van REC. Zo kunnen ze 
profiteren van zeer concurrerende elektriciteitskosten per kWh en hun koolstofuitstoot actief 
reduceren. Als onderdeel van de Reliance-familie zullen REC en Reliance hun gezamenlijke 
missie om schone en betaalbare zonne-energie beschikbaar te maken voor mensen overal ter 
wereld versneld ten uitvoer brengen. 

Reliance, met hoofdkantoor in Mumbai, is het grootste privébedrijf van India en behaalde over het 
per 31 maart 2021 afgesloten boekjaar een geconsolideerde omzet van INR 5.392,38 miljard 
($73,8 miljard), een contante winst van INR 798,28 miljard ($10,9 miljard) en een nettowinst van 
INR 537,39 miljard ($7,4 miljard). Reliance is actief in de exploratie en productie van 
koolwaterstoffen, aardolieraffinage en -marketing, petrochemie, retail en digitale diensten. 

REC werd in 1996 opgericht in Oslo, heeft daar zijn hoofdkantoor 
en is uitgegroeid tot een geloofwaardig pleitbezorger voor de 
wereldwijde energietransitie en groene economie door sterk te 
focussen op zeer innovatieve zonne-energietechnologie. Enkele 
van de belangrijkste innovaties van REC zijn de bekroonde half-
cut cell- en split junction box-technologie in een gepatenteerd twin 
design -paneelontwerp, en het loodvrije en RoHS-conforme REC 
Alpha Pure zonnepaneel, gebaseerd op de geavanceerde 
heterojunctieceltechnologie. Door panelen met hoge 
vermogensdichtheid en betrouwbare langetermijnprestaties aan 
te bieden met een uitgebreide garantie, maakt REC het 
particulieren en bedrijven gemakkelijk om aanzienlijk te besparen 
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op hun elektriciteitsrekening en koolstofuitstoot. De geavanceerde productietechnieken van REC 
en zijn siliciumproductie met kleine ecologische voetafdruk in Noorwegen stellen consumenten in 
staat om hun persoonlijke milieuvoetafdruk nog verder te verkleinen. 

LW44 treedt op als exclusieve financieel adviseur en Fangda Partners en Baker McKenzie treden 
op als juridisch adviseurs voor REC en China National Bluestar (Group) Co., Ltd. voor deze 
transactie. 

________________________ 

 
 
Bijschrift bij foto: De meest recente innovatie van de REC Group is de loodvrije en RoHS-conforme 
REC Alpha Pure Series, die een rendement van 405 Wp behaalt in een compact formaat. 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Agnieszka Schulze 
Head of Global PR, REC Group 
Tel.: +49 89 4 42 38 59 39 
E-mail: agnieszka.schulze@recgroup.com 

REC Solar EMEA GmbH 
Balanstr. 71a 
81541 München, Duitsland 
Managing Director: Cemil Seber 
Hof van Registratie: München HRB 180306 
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Over Reliance Industries Limited (RIL) 
Reliance is het grootste privébedrijf van India en behaalde over het per 31 maart 2021 afgesloten 
boekjaar een geconsolideerde omzet van INR 5.392,38 miljard ($73,8 miljard), een contante winst 
van INR 798,28 miljard ($10,9 miljard) en een nettowinst van INR 537,39 miljard ($7,4 miljard). 
Reliance is actief in de exploratie en productie van koolwaterstoffen, aardolieraffinage en -
marketing, petrochemie, retail en digitale diensten. Reliance is het hoogst gerangschikte Indiase 
bedrijf in de Fortune Global 500-lijst van grootste bedrijven ter wereld. Het wordt door LinkedIn 
vermeld als een van de ‘Beste werkgevers van India’ (2021). 

Ga voor meer informatie naar: www.ril.com 

 
Over REC Group  
REC Group is een internationale pionier in zonne-energie die consumenten van schone, 
betaalbare zonne-energie wil voorzien door middel van hoogwaardige zonnepanelen met een 
toonaangevende vermogensdichtheid. REC heeft als motto ‘Solar’s Most Trusted’ en staat bekend 
om zijn gepatenteerde innovaties en meervoudig bekroonde producten met betrouwbare 
prestaties op lange termijn. Een geavanceerde en zeer efficiëntie productie volgens industrie 4.0-
methoden vormt de kern van REC’s grote betrouwbaarheid. REC, dat in 1996 werd opgericht in 
Noorwegen, heeft altijd gestreefd naar een kleine ecologische voetafdruk in zijn zonnematerialen 
en -panelen. REC heeft zijn hoofdkantoor in Noorwegen, met een operationeel hoofdkantoor in 
Singapore en regionale kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific.  

Meer informatie is te vinden op recgroup.com en op  
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