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BRABAMIJ HEEFT EEN DEAL GESLOTEN MET UNIT-T EN WORDT 

ONDERDEEL VAN DE GROEP.  
 

 

Unit-T, een dochteronderneming van de groep Solutions 30, kondigde aan dat het een deal heeft gesloten 

om 100% van het kapitaal en de stemrechten van Brabamij, gevestigd in het noorden van België, in Essen 

te verwerven. Dit bedrijf is actief in de energiesector en behaalde in 2019 een omzet van 6 miljoen euro. 

Deze overname zal de expertise en capaciteit van Unit-T in de energie wereld verder versterken. 

 

Brabamij, opgericht in 1985, heeft een uitgebreid aanbod van technische diensten ontwikkeld 

en werkt samen met toonaangevende Belgische energieleveranciers en hun klanten. Brabamij 

werkt ettelijke jaren samen met Fluvius en heeft deelgenomen aan verschillende pilootprojecten 

voor de installatie van slimme meters. Brabamij's ervaring en expertise op dit gebied zijn 

belangrijke troeven voor toekomstige implementaties.  

 

Ton Bosters, CEO van Unit-T: "Deze deal brengt Unit-T een ervaren bedrijf en een erkende 

specialist bij in elektriciteits- en gasnetwerken in België. Brabamij's expertise brengt een nieuw 

concurrentievoordeel met zich mee dat onze top positie en onze expertise in 

de Energie markt verder zal versterken. Ik ben verheugd Brabamij bij Unit-T te mogen 

verwelkomen op een moment dat ons bedrijf zich in een belangrijke fase van zijn ontwikkeling 

bevindt". 

 

Jurgen van Trijp, CEO van Brabamij, zegt: "We zijn zeer verheugd om ons aan te sluiten bij de Solutions 30 en 

Unit-T groep. De combinatie van onze expertise zal onze groei stimuleren en ons helpen onze positie in de snel 

veranderende energiemarkt veilig te stellen. De expertise van Unit-T op het gebied van connected objects en 

energie-efficiënte oplossingen biedt onze historische business een sterke digitale know-how die onze groei in de 

smart grids markt zal versnellen".  
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