
Press Release

On August 27, 2021, Elevion Group, part of CEZ Group, took an equity stake in ZOHD Groep 
in Barneveld. ZOHD Groep consists of Zonnepanelen op het dak BV, Zonnepanelen op het 
dak Installaties BV and Energy Shift BV.
This strategic acquisition strengthens the position of ZOHD Groep in the Netherlands and 
abroad and provides a strong basis for further organic growth, acquisitions and develop-
ment of new business initiatives in the field of sustainable energy supply.
ZOHD Groep is one of the top companies in the Netherlands in the field of large-scale roof-
-mounted solar panels, battery, smart charging and smart grid solutions.
 
Elevion Group
Elevion Group is part of CEZ Group, one of the largest energy companies in Western, Central 
and Eastern Europe. Elevion Group is one of Europe‘s leading ESCO providers and is mainly 
active in Germany, Austria, Poland, Italy and Romania. Elevion Group is a family of more 
than 50 companies offering a wide range of sustainable products and services at the highest 
possible level of quality. www.eleviongroup.com
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Barneveld, 30 augustus 2021

Op 27 augustus 2021 heeft Elevion Group, onderdeel van CEZ Group, een belang 
genomen in ZOHD Group te Barneveld. ZOHD Groep bestaat uit Zonnepanelen op 
het dak BV, Zonnepanelen op het dak Installaties BV en Energy Shift BV.
Deze strategische overname versterkt de positie van ZOHD Groep en geeft een 
 solide basis voor autonome groei en toekomstige overnames.
ZOHD Groep behoort tot de top bedrijven in grootschalige dakgebonden zonne-
panelen installaties, accu-, smart-charging en smart-grid oplossingen.

Elevion Group
Elevion Group is een onderdeel van CEZ Group, een van de grootste nutsbedrijven 
in West-, Centraal- en Oost-Europa. Elevion Group is een van Europa’s grootste 
ESCO provider en is voornamelijk actief in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Italië en 
Roemenië. Elevion Group is een familie van meer dan 50 bedrijven die een breed 
scala aan duurzame producten en -diensten aanbieden op het hoogst mogelijke 
kwaliteitsniveau. www.eleviongroup.com
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