Dinsda
ag 25 september 2012

Sofind
dev III sta
apt in het kapitaa
al van Va
anerum Group
G
terr onderstteuning
van ha
aar verde
ere intern
nationale
e groei
Met het oog op de versterking
v
van
v haar intternationale groei, heeftt Gert Van EErum, aande
eelhouder
van de V
Vanerum Gro
oup, een ove
ereenkomst bereikt mett Sofindev III voor een innstap in hett kapitaal
van de ggroep. Naar aanleiding van
v deze traansactie, wo
ordt Sofindev III, samen met Gert Van
V Erum
referenttie aandeelho
ouder van de
e Vanerum G
Group.
Met de iinstap van Sofindev
S
III, haalt Gert V
Van Erum ee
en sterke fin
nanciële en strategische
e partner
aan boord. Dit moett Vanerum Group
G
toelatten de groei van haar ac
ctiviteiten, i n het bijzon
nder haar
unieke i3 concept voor
v
het ond
derwijs, in n ieuwe mark
kten zoals de
e Verenigde Staten, Frankrijk en
Scandina
avië te versn
nellen, alsoo
ok haar markktpositie in de
d traditione
ele markten België en Nederland
N
te verste
erken.
Gert Van
n Erum, CEO Vanerum Grroup:
“De insttap van Sofin
ndev III in on
ns kapitaal iss een volgen
nde mijlpaall in de groei en ontwikkeling van
de Vane
erum Group. We zijn ze
eer tevreden
n dat we de juiste partner hebben kunnen aan
ntrekken,
met een
n instelling en
e toekomsttvisie die paassen bij de huidige nod
den en ambi ties van onss bedrijf.
Dit was o
ook het geva
al in 2008, to
oen de nu uiittredende minderheidsa
m
aandeelhoudders zijn inge
estapt.”
Ghislain Thijs, Managing Partnerr Sofindev Maanagement:
“Onze d
doelstelling is
i om te werrken in partn
nership mett het manage
ement ten eeinde ondern
nemingen
met een
n sterk poten
ntieel verde
er te ontwikkkelen. Wij zijn
z
zeer verrheugd om dde groeistrattegie van
Vanerum
m Group mee te kunnen begeleiden in dit veelbe
elovend marrktsegment””
Koper en
n verkoper zijn overeeng
gekomen om geen inform
matie te geve
en over de ov
overnameprijjs.
Vanerum
m Group werd geadvisee
erd door KB
BC Securitiess, Dumon, Sablon
S
& Vaanheeswijck en BDO.
Sofindevv III werd gea
adviseerd do
oor White & C
Case.
Over Va
anerum Grou
up
Vanerum
m Group sta
aat voor tottaaloplossinggen voor le
eeromgevinge
en. Concreeet betekent dit een
portfolio
o gaande van in eig
gen beheerr ontwikkelde en ge
eproduceerdee schoolborden en
schoolmeubilair over de bijh
horende aud
diovisuele producten zoals projeectoren en digitale
schoolbo
orden tot oplossingen
o
voor
v
interne
e en extern
ne signalisattie. Vanerum
m Group he
eeft zijn
hoofdkw
wartier met productie-e
eenheid in Diest, productie-eenhed
den en verrkoopsorganisaties in
Frankrijkk, de Verenigde Staten en
e Denemarkken en verko
oopsorganisatties in Nederrland en Duitsland.
Vanerum
m Group heeft het uniek
ke i3 conceptt ontwikkeld
d met als basis een geïnntegreerd aanbod van
meubilaiir, technolo
ogie en visu
uele commu
unicatie die
e een hedendaagse maanier van onderwijs
o
stimulee
ert. Met de
e i3 leerom
mgeving maaakt Vanerum klaslokalen klaar vo
voor het ge
even van
met de mod
inspirere
ende lessen dankzij de integratie m
dernste inte
eractieve tecchnologieën. Bij het
polyvalent gebruik,
design e
en de ontw
wikkeling va
an het meu
ubilair zijn comfort, ergonomie,
e
flexibilitteit en onde
erhoudsvriend
delijkheid de
e primaire eisen.
e
Vanerum’s missie is geslaagd wanneer
kinderen
n hun schoolplicht ervare
en als een re
echt om te le
eren.
Meer infformatie vind
dt u op www
w.vanerumgrooup.com

Over Soffindev III
Sinds he
et begin van
v
de jare
en negentigg behoren de
d Sofindev
v-fondsen toot de bela
angrijkste
investeriingsfondsen die private
e equity en
n buy-outkap
pitaal verschaffen op dde Belgische
e markt.
Sofindevv III stelt groeikapitaal ter beschi kking van middelgrote
m
onderneminngen met belangrijk
b
groeipottentieel en helpt hen bij de uitvoering van lange
etermijnstrattegieën gerricht op
waardeccreatie.
eelhouders van
v Sofindev
v III zijn:
De aande
 SSofina, de Be
elgische gen
noteerde hold
dingmaatsch
happij;
 A
August Priva
ate Equity, een Luxembu
urgse investeringsgroep
 C
Colruyt, de Belgische
B
genoteerde disstributiegroe
ep; en
 Imocobel, fa
amiliale hold
ding van de ggrondleggers van de groe
ep Interparkiing.
Meer infformatie vind
dt U op www
w.sofindev.be
e
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