MERGERS & ACQUISITIONS

UPDATE

Deals maakindustrie
Q3-2021
Graag geven wij u een update van transacties in de maakindustrie in het derde
kwartaal van 2021. Het aantal deals is fors gestegen ten opzichte van het derde
kwartaal een jaar eerder. De blijvende stijging in het aantal transacties bevestigt
de ongewijzigde interesse van zowel strategische als met name financiële kopers,
vanuit ons eigen land en ook vanuit het buitenland, in bedrijven in de Nederlandse
maakindustrie.

Deals in de maakindustrie Q3-2020 / Q3-2021 (Nederland)
Bronnen: Mena.nl, Merger Market, CapitalIQ, BDO (openbare deals)
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M&A-activiteit in Nederland in
de maakindustrie Q3-2021
Hiernaast vindt u een overzicht van de activiteiten op het gebied van mergers & acquisitions (M&A) in Nederland gedurende het
derde kwartaal van 2021 in de maakindustrie, waarbij (een gedeelte van de) aandelen (is) zijn overgegaan van target naar koper.
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Target | Koper
Kunststofplus B.V. | HPI Group B.V.
3 T B.V. | Kendrion N.V.
Vegem B.V. | Dimensio Verpakkingen B.V.
Vereenigde Havezathen B.V. | Gilde Equity Management
EeStairs Nederland B.V. | 5Square
Bakon Food Group B.V. | IK Investment Partners
Van Dillewijn Group B.V. | Koninklijke Paardekooper Group B.V.
Bolster Investment Partners B.V. | Holonite B.V.
Contronics Engineering B.V. | Victus Participations
Veenstra & Stroeve B.V. | Antea Participations
Matemco Holding B.V. | Jako Groep B.V.
Ecotab B.V. | Legrand SA
Bega International B.V. | Schaeffler (UK) Ltd.
Alcomex Veren B.V. | Lesjöfors AB
Amecha B.V. | VINCI Energies Netherlands B.V.
H. Weterings Galgeweg B.V. | Hexatronic Group
AB (publ) (OM:HTRO)
Flexoplast B.V. | Trioplast Industrier AB
14
Wallsupply B.V. | Grandeco WallFashion
Group Belgium
Lapack Beheer B.V. | Foresco Packaging N.V.
Condoor Group | Parcom Capital en
Synergia Capital Partners
8
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Deals uitgelicht Q3-2021
TARGET

KOPER

TARGET

Datum
Target
Koper

16-7-2021
VHZ Groep
Gilde Equity Management

Omschrijving deal

Gilde Equity Management en het management worden de
nieuwe aandeelhouders van VHZ Groep, de marktleider op het
gebied van de vervaardiging en installatie van kunststof kozijnen
en deuren in Nederland.
De VHZ Groep, bestaande uit Europrovyl (Leeuwarden), Kumij
(Groningen) en Transcarbo (Hoensbroek), wil zich de komende jaren
nog meer richten op de energietransitie en het oplossen van het
groeiende woningtekort.

Deal rationale

Datum
Target
Koper

9-7-2021		
EeStairs Nederland B.V.
5Square

Omschrijving deal

Investeringsmaatschappij 5square neemt een belang van 65% in het
ambachtsbedrijf EeStairs uit Barneveld. EeStairs is producent van
luxetrappen en behoort binnen haar niche tot de top van de wereld.
Met de miljoeneninjectie hoopt de producent van luxe-trappen van
hout, metaal, glas en/of steen voor zowel de particuliere als de
zakelijke markt verder te kunnen groeien, ook internationaal.

Deal rationale
KOPER

TARGET

Datum
Target
Koper

31-8-2021
Lapack
Foresco Group

Omschrijving deal

Foresco Group, een Belgische producent van op maat gemaakte
pallets en houten verpakkingen en tevens marktleider in industriële
verpakkingen, heeft het Groningse Lapack gekocht. Lapack produceert
houten pallets, kisten en kratten en heeft 170 werknemers in
Nederland, België en Duitsland.
Foresco Group verstevigt met deze overname haar positie als
belangrijkste aanbieder van houten pallets, exportverpakkingen,
inpakdiensten en pallet recycling in de Benelux.

KOPER
Deal rationale
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Datum
Target
Koper

8-7-2021			
Van Dillewijn Group
Koninklijke Paardekooper

Omschrijving deal

Koninklijke Paardekooper Group wordt 100% eigenaar van Van
Dillewijn Group. Ook de recent overgenomen Alflora winkels zijn
onderdeel van de deal, evenals de bedrijfsonderdelen Terra International, Vaselife International en Synpro Moulding. De onderdelen
worden toegevoegd aan de horti-divisie van Paardekooper. Beide
bedrijven zijn internationale ondernemingen met vestigingen in
diverse landen.
Koninklijke Paardekooper Group versterkt met deze acquisitie haar
positie in de sierteeltsector en haar positie als koploper in duurzame
verpakkingen zowel nationaal als internationaal. De acquisitie levert
daarnaast diverse synergievoordelen op.

KOPER

Deal rationale

TARGET

Datum
Target
Koper

3-8-2021			 		
BEGA International B.V.
Schaeffler

Omschrijving deal

Schaeffler heeft BEGA International B.V. (Bega) overgenomen, een
toonaangevende producent van speciaal gereedschappen voor de
montage en demontage van wentellagers.
De acquisitie markeert een volgende stap in de uitbreiding van
Schaeffler's lifecycle service portfolio. De toegang tot het IIoTplatform dat is gecreëerd voor Schaeffler's OPTIME condition
monitoring-oplossing opent ook nieuwe mogelijkheden voor Bega's
intelligente onderhoudsgereedschappen. Schaeffler en Bega zullen
dankzij dit nieuwe partnerschap tot de top behoren op het gebied
van onderhoudsoplossingen.

Deal rationale
KOPER

Constateringen
X

X
X

Op basis van de gehanteerde bronnen is het aantal deals in de maakindustrie in Q3-2021 licht gedaald ten opzichte
van het aantal deals in Q2-2021. De reden hiervoor zijn mogelijk de doorgaans rustige maanden juli en augustus.
Daarentegen is het aantal deals in Q3-2021 sterk toegenomen met 13 ten opzichte van Q3-2020.
Het percentage deals waar private equity bij betrokken is in Q3-2021 bedraagt 52,6%. Dat is een lichte daling ten
opzichte van Q2-2021.
Het percentage deals met buitenlandse partijen bedraagt inmiddels bijna 65% en is daardoor verder gestegen ten
opzichte van Q2-2021.
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Bevindingen BDO M&A – sector maakindustrie
X

X

X

Ondernemers in de maakindustrie waren in augustus minder optimistisch dan een maand eerder, toen
het producentenvertrouwen het hoogste niveau ooit(!) bereikte. In september is het producentenvertrouwen weer iets toegenomen en gaven de meeste ondernemers aan dat zij verwachten dat hun
productie de komende drie maanden weer verder toe zal nemen.
De maakindustrie heeft echter nog steeds te maken met aanzienlijke personeels- en materiaaltekorten,
hetgeen een opdrijvend effect op de bedrijfskosten heeft. Ondernemers geven aan dat ze deze
stijgingen grotendeels doorberekenen aan de (eind)klant, hetgeen kan resulteren in een stijging van de
prijzen, waardoor de inflatie langer aan kan houden dan verwacht. De afzetprijzen van de Nederlandse
industrie waren in augustus 14,9% hoger dan een jaar eerder. Daarnaast kunnen de tekorten in
materiaal en personeel leiden tot vertragingen of het onverhoopt stil moeten leggen van de productie.
Voornamelijk als gevolg van deze tekorten daalde de NEVI PM Inkoopmanagersindex in augustus naar
65,8 en in september verder naar 62,0. Dit betekent dat de Nederlandse industrie nog steeds snel
groeit maar in een lager groeitempo dan in de zes maanden daarvoor.

Bevindingen BDO M&A – transacties maakindustrie
X
X

X

X

Ondanks het iets dalende optimisme onder ondernemers, is het aantal deals in Q3-2021 significant
gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
Het aantal deals waar private-equity bij betrokken was in Q3-2021 is gedaald ten opzichte van een
kwartaal eerder maar bedraagt nog steeds ruim 50% van het totaal aantal deals in de maakindustrie.
De interesse vanuit private equity om in de maakindustrie te investeren blijft daarom onverminderd hoog.
Prijzen voor ondernemingen in de maakindustrie laten een nog immer opwaartse trend zien. Dit is te
verklaren door de relatieve schaarste van investeringsmogelijkheden met tegelijkertijd een toegenomen
aantal nationale én internationale investeerders.
Ook het wederom toenemende internationale karakter van de deals in Q3-2021 onderschrijft de
kwaliteit en aantrekkelijkheid van Nederlandse bedrijven voor buitenlandse kopers (strategisch en
financieel). Ondersteuning en begeleiding door een transactieadviseur met stevige internationale
ervaring en een passend (eigen) internationaal netwerk blijft in dat kader van groot belang.

Meer informatie

Joost Coopmans | Partner M&A
T 06 – 51 42 81 81
E joost.coopmans@bdo.nl
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T 06 – 25 07 59 49
E bart.receveur@bdo.nl
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Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties,
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies
van een deskundige op basis van de informatie in deze
publicatie te handelen, na te laten of besluiten te
nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is
toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich

wenden tot BDO Advisory B.V. of een van haar
adviseurs. BDO Advisory B.V., de met haar
gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van
handelen, nalaten of het nemen van besluiten op
basis van de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter
aanduiding van de organisatie die onder de
merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de
professionele dienstverlening (accountancy,
belastingadvies en advisory).
BDO Advisory B.V. is lid van BDO International
Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met
beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van

het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige
organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van
de BDO Member Firms.
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BDO M&A is marktleider op het gebied van fusies en bedrijfsovernames in het mkb. Met een ervaren team
van adviseurs begeleiden wij jaarlijks meer dan 100 ondernemers bij vraagstukken op het gebied van fusies,
overnames, waardebepalingen en financieringen. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever richten
we ons continu op het realiseren van de perfecte deal. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

