
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

   

Newion leidt investeringsronde van €2 miljoen in Dexter Energy 
– voor een versnelde energietransitie  

 
AMSTERDAM, 18 maart 2021 – Dexter Energy, een snelgroeiende startup die 
energiebedrijven in Europa helpt hun energieportfolio te optimaliseren met behulp 
van AI, heeft €2 miljoen ontvangen in een series A investeringsronde onder leiding 
van Newion, early stage investor in B2B softwarebedrijven. Bestaande investeerders 
PDENH, Stephen Asplin en Andreas Gelfort, namen ook deel aan deze ronde.  
 
Door de energietransitie verandert de elektriciteitsmarkt. Waar eerder een select 
aantal fossiel-aangedreven elektriciteitscentrales stroom op aanvraag leverde, 
stroomt groene energie nu het net op wanneer de wind waait of de zon schijnt. Om 
hiermee om te gaan moeten bedrijven met omvangrijke opwek of consumptie van 
energie in toenemende mate anticiperen op grillige weers- en marktomstandigheden.  
 
Dexter Energy voorziet in de behoefte om de onzekerheden die het gevolg zijn van 
de energietransitie te reduceren. Met behulp van AI gedreven software voorspelt 
Dexter Energy energiestromen en marktbewegingen, zodat bedrijven hun opwek en 
consumptie kunnen optimaliseren. Ook krijgen klanten grip op toenemende 
onbalanskosten als gevolg van de energietransitie. Emissieloze elektriciteitsbronnen 
staan hierdoor sterker in de markt, en fossiele bronnen kunnen eerder afgeschaald 
worden. 
 
Luuk Veeken, CEO en oprichter Dexter Energy: “Wij zijn enorm blij met deze 
financiering, die gebruikt zal worden om de producten voor onze klanten verder te 
verbeteren. Newion heeft een sterk trackrecord ten aanzien van het uitbouwen en 
opschalen van softwarebedrijven. We profiteren graag van hun kennis en ervaring en 
hopen de komende jaren onze optimalisatiesoftware uit te rollen naar alle 
geliberaliseerde Europese energiemarkten.” 
   
Patrick Polak, Managing Partner van Newion: “Dexter Energy versnelt de 
energietransitie, niet alleen in de Benelux, Duitsland en de UK, maar straks ook in de 
rest van de wereld. Wij zien veel kansen en zullen het Dexter team heel graag 
ondersteunen bij hun verdere groei naar marktleiderschap.” 

Anthony Viellevoije, Investment Director bij PDENH: “We zijn enorm trots op Dexter’s 
succes en bevestigen ons vertrouwen in het team dan ook graag met een bijdrage 
aan deze Series A-ronde. De forecasting oplossingen van Dexter Energy voorspellen 
de belasting van het energienet nauwkeurig en geautomatiseerd, wat voor 
energiebedrijven cruciaal wordt.” 

http://www.dexterenergy.ai/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over Dexter Energy 
Dexter Energy helpt energiebedrijven in Europa om hun portfolio te verduurzamen en 
hun winstgevendheid te verhogen via AI-gebaseerde voorspellingen en 
optimalisaties. Dexter Energy werkt samen met innovatieve energiebedrijven zoals 
Axpo, Greenchoice, NieuweStroom en Pure Energie en is gevestigd in Amsterdam.  
Ga naar www.dexterenergy.ai voor meer informatie. 
 
Over Newion  
Newion, gevestigd in Amsterdam, richt zich op Europese business-to-business 
software startups en scale-ups met een wereldwijde ambitie en behoort sinds haar 
oprichting in 2000 tot de best presterende fondsmanagers in haar sector.  
Newion investeerde in meer dan 70 bedrijven, waaronder Collibra, Nallian, Foleon, 
CustomerGauge, L1NDA, Swipeguide, Taxmodel, Deliverect, APICBASE, ValueBlue, 
Mediatool, Objective Platform en Filestage en heeft onder andere Oxxio, Reasult, 
Mirror42, Q-go, 24iMedia en Roadmap geexit. Newion III wordt ondersteund door 
InnovFin Equity, met de financiële steun van de Europese Unie onder Horizon 2020 
Financiële Instrumenten en het Europees Fonds voor strategische investeringen 
(EFSI), opgezet in het kader van het investeringsplan voor Europa. Het EFSI heeft 
als doel de financiering en de uitvoering van productieve investeringen in de 
Europese Unie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de toegang tot financiering 
wordt verbeterd.  
Ga naar www.newion.com voor meer informatie.  
 
Over PDENH 
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een investeringsfonds 
voor gevestigde en startende bedrijven en projecten, die zich richten op 
energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie en die daarmee 
bijdragen aan de duurzame economie in Noord-Holland. Ook andere duurzame 
innovaties kunnen in aanmerking komen voor een investering. Het fonds is opgericht 
en gefinancierd door de Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door KplusV en 
StartGreen Capital. 
Ga naar www.PDENH.nl voor meer informatie. 
 
Contact  
Dexter Energy, Hubert Penn, hubert@dexterenergy.nl, +31 6 40 59 32 08 
PDENH, Anthony Viellevoije, anthony.viellevoije@pdenh.nl, +31 6 22 82 87 39 
Newion, Patrick Polak, patrick@newion.com, +31 (0)20 80 06 742 
 
Perscontact 
Carolijn Peelen, carolijn@peelen.nu, +31 6 53 28 09 36 
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