
 
   
 
 

 

 

Geothermie bedrijf Yeager Energy ontvangt significante investering van 
Kerogen Capital 

20 mei 2021 – Geothermie bedrijf Yeager Energy (“Yeager”) maakt bekend dat zij een overeenkomst 
is aangegaan met het energie investeringsfonds Kerogen Capital (“Kerogen”) voor een significante 
investering in Yeager om haar activiteiten op het gebied van geothermie (aardwarmte) en 
warmtenetwerken en haar verdere groei, in Nederland en daarbuiten, te realiseren.  

Yeager’s strategie is om een portfolio van aardwarmte projecten en (slimme) warmtenetwerken voor 
de industrie, de gebouwde omgeving en de glastuinbouw te ontwikkelen en te opereren. Het doel is 
om duurzame warmte op een betrouwbare, betaalbare en op een veilige en verantwoordelijke manier 
te leveren. 

Yeager heeft diverse aardwarmte opsporingsvergunningen aangevraagd en voert gesprekken om in 
een aantal bestaande vergunningen in te treden. Het bedrijfsplan van Yeager heeft als doel het 
ontwikkelen en opereren van de volledige warmtewaardeketen – van bron tot afnemer. Dit zal worden 
uitgevoerd door middel van een portfolio aanpak, organische en in-organische groei, alsmede door 
het aangaan van samenwerkingsverbanden. Yeager is zich bewust van haar verantwoordelijkheden 
tot duurzame bedrijfsvoering. In dit kader staan veiligheid, gezondheid en milieu en het welzijn van 
alle betrokkenen bij onze activiteiten voorop. 

Kerogen Capital is een onafhankelijk investeringsfonds gespecialiseerd in de energiesector. Met meer 
dan $2 miljard aan beheerd vermogen zet zij zich in voor een CO2 neutrale toekomst. Kerogen brengt 
financiële slagkracht alsmede significante financiële en technische expertise. Het fonds heeft reeds 
meer dan 10 jaar ervaring en succes met het ondersteunen en laten groeien van energiebedrijven 
wereldwijd. Het fonds heeft een ‘Net Zero Carbon Strategy’ aangenomen en werkt actief aan het CO2 
neutraal maken van haar totale investeringsportfolio. Verder heeft zij het UNPRI ondertekend (United 
Nations Principles for Responsible Investment). 

Het doel van Kerogen is om samen te werken met ondernemende en getalenteerde energiebedrijven. 
Na een uitvoerig onderzoek van de Europese aardwarmte sector ziet Kerogen Nederland als een 
aantrekkelijke groeimarkt. Kerogen is ervan overtuigd dat Yeager de strategie, de kennis en het team 
heeft om deze groei te kunnen helpen realiseren.  

Yeager kijkt uit naar de samenwerking met Kerogen. Deze investering van Kerogen stelt Yeager in staat 
om haar strategie uit te kunnen voeren en om een significante bijdrage te leveren aan de (warmte) 
energietransitie in Nederland en daarbuiten. 

Voor verdere informatie: 

Yeager Energy 
https://yeager-energy.com 
 
Kerogen Capital 
https://kerogencap.com/ 
 


