
Sepa Green Energy B.V. vraagt faillissement aan  
 
Sepa Holding B.V. en Sepa Green Energy B.V. hebben bij de rechtbank Almelo hun faillissement 
aangevraagd. 
De oorzaak van het faillissement is dat Energie I & V, de partij waar Sepa Green Energy B.V. haar 
elektriciteit reeds 9 jaar inkoopt, vrijdag 3 december jl. failliet is verklaard.  
Door dit faillissement van Energie I & V is de inkooppositie voor elektriciteit van Sepa Green Energy 
B.V. verloren gegaan en kan Sepa Green Energy B.V. als gevolg van de sterk gestegen 
elektriciteitsprijzen haar leveringsverplichtingen jegens haar klanten niet meer nakomen. 
 
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de extreme ontwikkelingen op de energiemarkt, waarbij reeds 
enkele energie-leveranciers het faillissement hebben moeten aanvragen. 
Een illustratie van de hoge energieprijzen: in november 2020 kostte een MWh elektriciteit gemiddeld 
EUR 41 en een MWh gas EUR 14, op dit moment is dat respectievelijk EUR 186 en EUR 89. Gemiddeld 
zijn de prijzen 4 tot 5x boven het normale niveau.  
Sepa Green Energy B.V. heeft de ACM geïnformeerd over haar faillissementsaanvraag in verband met 
haar ruim 39.000 kleinverbruik aansluitingen. Hiermee zal de procedure leveringszekerheid gestart 
worden. De leveringszekerheid voor de kleinverbruik klanten van SEPA Energy Green B.V. is hiermee 
verzekerd.  Haar grootverbruik klanten zal Sepa Green Energy BV zo spoedig mogelijk zelf 
informeren. 
De directie van Sepa Green Energy betreurt het zeer dat zij haar klanten niet beter kan berichten.  
Sepa Green Energy B.V. was sinds 2012 actief op de geliberaliseerde energiemarkt. Met een mooi 
netwerk van agenten had ze een goede positie op de energiemarkt bereikt, die door de extreme 
prijsontwikkelingen in de laatste twee maanden en het faillissement van Energie I & V volledig is 
weggevaagd. 
Door de directie is in de achterliggende week gewerkt aan diverse oplossingen. Dit heeft helaas niet 
tot het gewenste resultaat geleid.  
 
Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de directie van Sepa Green Energy B.V. via 
het mailadres info@sepagreen.nl 
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