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Argos Wityu neemt meerderheidsbelang in Norline AG, een toonaangevende 
Zwitserse onderneming op het gebied van energietransitie  
 
Norline AG biedt ondernemingen in de huishoudtechnieksector een breed scala aan diensten, met 
name bij het vervangen van verwarmingssystemen die werken op fossiele brandstoffen door 
moderne duurzame oplossingen, zoals warmtepompen. Samen met Argos Wityu moet nu de groei 
worden versneld, door expansie naar andere regio's, vergroting van het klantenbestand, uitbreiding 
van het aanbod en doorontwikkeling van de interne start-up voor driedimensionale 
fabricagemodellen. 
 
Argos Wityu neemt een meerderheidsbelang in Norline AG. Een overeenkomst met de aandeelhouders 
van de onderneming is inmiddels ondertekend. Norline is een toonaangevende partner voor Zwitserse 
ondernemingen in de huishoudtechnieksector voor uitgebreide outsourcing-services voor de installatie 
van nieuwe, duurzame verwarmingssystemen. Door de verkoop van het meerderheidsbelang aan Argos 
Wityu stelt oprichter Hanspeter Acklin een succesvolle voortzetting van de onderneming zeker. Voor 
klanten, leveranciers, partners en medewerkers van Norline verandert er niets. Acklin blijft als 
minderheidsaandeelhouder bij de onderneming betrokken en gaat verder als CEO. Voor de middellange 
termijn wordt voorzien dat hij uitsluitend in de raad van beheer actief zal zijn, Behalve Acklin leveren 
nog tien andere leidinggevenden van Norline een bijdrage aan de onderneming. De overname is de 
zesde investering uit het Mid-Market VIII-fonds van Argos Wityu.  
 
Norline is in 1986 opgericht en is op dit moment een belangrijke pionier op het gebied van 
energietransitie. Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt, ziet de onderneming de vraag uit de 
markt sterk toenemen. Het bedrijf de toonaangevende Zwitserse outsourcing-partner voor 
installateurs van huishoudtechniek, met name bij het vervangen van oude verwarmingssystemen die 
werken fossiele brandstoffen door moderne, duurzame warmtepompen. Het dienstenpakket van 
Norline bestrijkt vrijwel alle stadia van het proces: van het boren voor geothermische sondes en het 
ontmantelen van oude installaties tot de just-in-time-levering van de nieuwe warmtepompen en de 
aanleg van vloerverwarming. De aanschaf en montage van de nieuwe installatie worden verder door 
de installateur gedaan. 
 
Met een omzet van circa CHF 70 miljoen en meer dan 200 medewerkers is Norline de grootste 
aanbieder van outsourcing-services op het gebied van verwarming/ventilatie/airconditioning/sanitair 
(HVAC&S) in Zwitserland. Dankzij drie recente overnames (Xtegrasol GmbH, Xtegrasol Kälte AG, 
Fussbodenheizungsfabrik GmbH) wist de onderneming haar geografische reikwijdte uit te breiden en 
het serviceaanbod te vergroten – met Xtegrasol op het strategisch belangrijke TABS-gebied. TABS is een 
energie-efficiënte oplossing voor het verwarmen en koelen van gebouwen: De massa van het gebouw 
(beton) wordt gebruikt als energieopslag en stralingsoppervlak. Daarnaast heeft Norline zich met de 
oprichting van Sequoia Bau AG, een aanbieder van driedimensionale fabricagemodellen voor de 
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gebouwtechniek, verzekerd van een strategisch voordeel bij de digitalisering van de bouwsector. 
Hierdoor is Norline in staat de bouwsector met extra services, zoals prefabricage en montage, te 
ondersteunen en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van het probleem van oplopende 
tekorten aan vakmensen. 
 
Rainer Derix, partner bij Argos Wityu: Norline neemt een centrale positie in in de energietransitie. 
Dankzij de diensten van de onderneming verloopt de overgang van oude verwarmingssystemen naar 
duurzame warmtepompen soepel. Daarnaast helpt Norline HVAC&S-bedrijven een antwoord te vinden 
op het tekort aan vakmensen door outsourcing van veel taken mogelijk te maken. Bij Argos Wityu zijn 
we ervan overtuigd dat grote investeringsstromen in de richting van een groenere economie moeten 
worden omgeleid en dat financiële investeerders hierin een belangrijke rol spelen. Wij zijn er trots op 
dat de oprichter en CEO van Norline, Hanspeter Acklin, ons als nieuwe partner heeft uitgekozen van 
deze zeer succesvolle Zwitserse onderneming, die perfect past bij de hoge 
duurzaamheidsdoelstellingen die wij ons gesteld hebben. Wij willen de positie van Norline als 
marktleider uitbouwen, de groei bevorderen en daarbij het DNA van de groep behouden."  
 
Hanspeter Acklin, CEO van Norline voegt daaraan toe: "We zijn ervan overtuigd dat we met Argos 
Wityu een sterke partner hebben gevonden waarmee we onze leidende marktpositie verder kunnen 
uitbouwen en onze toekomst kunnen vormgeven. We hebben een sterke positie op de 
energietransitiemarkt. Met steun van Argos willen we in duurzame innovatie blijven investeren en onze 
klanten de service blijven bieden die ze van ons gewend zijn. We kijken ernaar uit deze nieuwe stap in 
de geschiedenis van ons familiebedrijf samen met Argos Wityu, het managementteam en onze 
medewerkers te kunnen zetten." 
 
- - - 
 
Argos Wityu-team: Rainer Derix, Frank Hermann, Tobias Kappis en Kevin Kunze 
 
 
Contactpersoon voor Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland: 
 
Sara Günnewig 
sg@sguennewig.de 
+49 178 854 9636 
 

 
 
 

Over Argos Wityu 
argos.wityu.fund 

Eén onderneming, twee strategieën. Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private equity-groep 
met vestigingen in Parijs, Frankfurt, Brussel, Genève, Luxemburg en Milaan. Argos ondersteunt 
middenstanders bij hun groei. Sinds de oprichting, meer dan 30 jaar geleden, zijn al meer dan 90 
ondernemingen begeleid. Argos Wityu beheert momenteel een vermogen van meer dan 1,4 miljard 
euro, neemt meerderheidsbelangen en investeert doorgaans tussen € 10 miljoen en € 100 miljoen 
eigen kapitaal in een van haar twee strategieën: 

• Het Mid-Market-fonds stelt ondernemingen door middel van nieuw kapitaal in staat sneller te 
groeien;  
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• Het Climate Action-fonds ontwikkelt door maatregelen ten behoeve van CO2-reductie duurzame 
Europese marktleiders. 

Op dit moment heeft Argos Wityu belangen in 22 ondernemingen, in Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland momenteel onder andere in LoQu Optical Group (een van de grootste Duitse opticiens- en 
audiciensketens met de merken aktivoptik, Optikhaus en smykker) alsmede in Wibit Sports 
(wereldmarktleider voor drijvende waterpretparken). 

 

Over Norline AG 
www.norline.ch   
 
Norline AG, met haar hoofdvestiging in het Zwitserse Neuhausen, is in 1986 opgericht door Hanspeter 
Acklin. De operationele kern bevindt zich in Glattbrugg, ook in Zwitserland. Met een omzet van circa 
CHF 70 miljoen en meer dan 200 medewerkers is Norline de grootste aanbieder van outsourcing-
services op het gebied van verwarming/ventilatie/airconditioning/sanitair (HVAC&S). 
Norline werkt in eerste instantie als subonderneming, met name bij het vervangen van oude 
verwarmingssystemen die werken op fossiele brandstoffen door moderne, duurzame oplossingen. Het 
aanbod omvat boringen voor geothermische sondes, demontage en montages, vloerisolatie, systemen 
met geringe hoogte, TABS en vloerverwarming. Als betrouwbare partner stelt Norline installateurs in 
staat zich te concentreren op hun kerncompetenties.  

 


