Persbericht
ABP investeert in antennelocaties voor mobiele communicatie in Nederland
CIF verkoopt aandelenbelang in OTC aan NOVEC en ABP
Amsterdam, 16 oktober 2017 – Het Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund (CIF)
verkoopt haar aandelenbelang in Open Tower Company (OTC) aan de combinatie NOVEC en
pensioenfonds ABP. Hiermee treedt ABP met een meerderheidsbelang toe tot OTC. De joint venture
OTC, opgericht in 2009 door CIF en NOVEC, is uitgegroeid tot de toonaangevende onafhankelijke
aanbieder van telecommasten in Nederland. Hiermee kunnen telecombedrijven zorgen voor een
landelijk dekkend mobiel netwerk voor consumenten.
OTC is opgericht met als doel verwerving en beheer van telecommasten voor mobiele communicatie in
Nederland. Met meer dan 800 telecommasten faciliteert OTC mobiele network operators. In de nieuwe
situatie wordt ABP voor 75 procent eigenaar van OTC. Het belang van NOVEC blijft met 25 procent
onveranderd.
Corien Wortmann-Kool, voorzitter ABP:
“De telecomsector is een aantrekkelijke sector voor ABP. Het biedt sterke groeimogelijkheden en zorgt voor
een goede spreiding binnen de infrastructuurportefeuille. Zeker ook om het feit dat de investeringen
bijdragen aan de sustainable development investment doelstellingen van ABP. ABP is dan ook verheugd dat
we, via pensioenbelegger APG, deze portefeuille verworven hebben. Met deze investering draagt ABP bij
aan het beheer en de ontwikkeling van cruciale infrastructuur voor de mobiele verbindingen in met name de
buitengebieden in Nederland.”
Jan Willem Tom, Directeur NOVEC:
“We kijken terug op een succesvolle samenwerking met CIF waarin we samen een toonaangevend
mastenbedrijf hebben neergezet in de Nederlandse markt. Met onze nieuwe partner ABP verwachten we
deze koers te continueren en OTC in de komende jaren verder uit te bouwen.”
Randolf Nijsse, managing partner van CIF:
“OTC is als nieuwe onderneming in acht jaar tijd uitgegroeid tot de toonaangevende aanbieder van
telecommasten in Nederland. Het bedrijf is een vertrouwde partner voor bestaande en nieuwe mobiele
network operators en speelt een belangrijke faciliterende rol in de ontwikkeling van nieuwe netwerken zoals
4G en IoT. ABP en NOVEC vormen een goede combinatie om het bedrijf in een 5G-tijdperk verder te laten
groeien.”
Over CIF
CIF is een fonds met lange termijn investeringen in telecommunicatie-infrastructuren, waaronder
zendmasten, kabel- en glasvezelinfrastructuren, datacenters en aanverwante activa. CIF werd in de
transactie geadviseerd door ING Corporate Finance.
Over ABP
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van
overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers en €394 miljard (per 31
augustus 2017) aan vermogen beschikbaar.
Over NOVEC
NOVEC, een 100% dochteronderneming van TenneT, is de toonaangevende onafhankelijke exploitant van
telecom-, omroep- en hoogspanningsmasten in Nederland. Via de masten die NOVEC beheert en exploiteert
kunnen telecombedrijven hun klanten een landelijk dekkend mobiel netwerk bieden. Naast de
telecommasten binnen OTC bezit NOVEC nog masten voor omroepdoeleinden en biedt de onderneming
ruimte voor antennes in meer dan 10.000 hoogspanningsmasten. NOVEC is een zelfstandige onderneming
en is als neutrale partij in staat voor alle marktpartijen haar masten efficiënt in te zetten en aan te bieden.
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