MERGERS & ACQUISITIONS

UPDATE

Deals maakindustrie
Q4-2021
Graag geven wij u een update van transacties in de maakindustrie in het vierde
kwartaal van 2021. Het aantal deals is fors gestegen ten opzichte van het vierde
kwartaal een jaar eerder. De stijging in het aantal transacties onderstreept de
interesse van zowel nationale als internationale strategische én financiële kopers
in de Nederlandse maakindustrie.

Deals in de maakindustrie Q4-2020/Q4-2021 (Nederland)
Bronnen: Mena.nl, Merger Market, CapitalIQ, BDO (openbare deals)
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Een forse stijging van het aantal deals in de maakindustrie
ten opzichte van een jaar eerder
Op basis van de gehanteerde bronnen is het aantal deals in de maakindustrie in Q4-2021 gestegen met 20 ten opzichte van
Q4-2020. De stijging ten opzichte van 2020 heeft voornamelijk te maken met het stagneren van het aanbod in 2020 als gevolg
van de COVID-19-pandemie. Dit enerzijds doordat lopende verkooptrajecten (tijdelijk) on hold waren gegaan en anderzijds de
instroom van nieuwe verkooptrajecten begin 2020 laag was. Vanaf medio 2020 zagen ook wij weer een (forse) instroom van
verkoopmandaten, die veelal in 2021 zijn geclosed. Vanaf Q2-2021 is daarom het herstel in de overnamemarkt zichtbaar. Het
vertrouwen bij zowel koper als verkoper lijkt daarmee structureel hersteld.

M&A-activiteit in Nederland in de maakindustrie Q4-2021

Hieronder vindt u een overzicht van de M&A-activiteiten in Nederland gedurende Q4-2021 in de maakindustrie,
waarbij (een gedeelte van de) aandelen (is) zijn overgegaan van target naar koper.
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Target | Koper
Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher B.V. |
Oerlemans Packaging B.V.
CSi Packaging Industry B.V. | Torqx Capital Partners
BeBo Groep B.V. | Nobel Capital Partners
IHC Hytech B.V. | Pommec Hytech
Geraedts IJzergieterij B.V. | Anders Invest
ITEQ Group B.V. | Wilvo Metaalbewerking B.V.
Insigne B.V. | HPI Group
Mepal B.V. | 3i Group
Progé B.V. | Committed Capital
Tomatenhakenwikkelbedrijf Van den
Wijngaart B.V. | Bato Plastics B.V.
Van den Borne B.V. | Foreman Capital
Bincx B.V. | Anders Invest
Pondus Operations B.V. | Ebusco Holding N.V.
Santos Bikes | Korys Investments
NDW Rollers B.V. | Karmijn Kapitaal
Hei-Bike Products B.V. | Popal Mobility Group
14
Meulendijks Verpakkingen B.V. |
Bliston Packaging B.V. (Newport Capital)
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Private-equitybetrokkenheid in de maakindustrie blijft onverminderd hoog

In navolging van Q1, Q2 en Q3, blijft private equity (PE) ook actief in Q4-2021 met, op basis van de gehanteerde bronnen, zo’n
20 transacties in de maakindustrie. Het percentage van de totale PE-dealbetrokkenheid schommelt dit jaar tussen de 49%-57%.
Het percentage PE-betrokkenheid is in 2021 ten opzichte van 2020 met 8% gestegen naar gemiddeld 52% van het totaal aantal
deals. Er werden in 2021 hoge bedragen betaald voor bedrijven. De prijzen stegen onder andere als gevolg van de nog immer lage
rente en door de toename van concurrentie. Het aantal PE-huizen met een vestiging in Nederland is in 2021 gestegen van 11 naar
17, een toename van ruim 50%. Daarnaast zijn er ook nog ruim 40 andere buitenlandse partijen in Nederland actief zonder
lokaal kantoor. Ondanks de hoge prijzen, heeft PE volop bedrijven aangekocht in 2021. Investeerders kochten wereldwijd voor
bijna $ 1.000 miljard aan bedrijven, terwijl ze voor circa $800 miljard verkochten (FD, 2022).

Anders Invest, een investeringsmaatschappij die voornamelijk investeert in Nederlandse
mkb-bedrijven actief in de maakindustrie, was in 2021 een actieve PE in de Nederlandse
maakindustrie met investeringen in onder andere Geraedts IJzergieterij, IEO Transformers,
Banzo, TMS, ROHR-IDRECO Dredge Systems en Bincx. Ultimo 2021 heeft Anders Invest
26 deelnemingen in haar industriefonds.

Ook Gilde Equity Management Benelux, een onafhankelijke participatiemaatschappij uit
Utrecht, is actief geweest op het gebied van investeringen in de Nederlandse maakindustrie.
Zij hebben in 2021 belangen verworven in onder andere VHZ Groep en Andus Group. VHZ
Groep is de marktleider op het gebied van productie van kunststof kozijnen, ramen en deuren.
Samen met Gilde Equity Management Benelux hoopt zij de volgende groeifase in te zetten
met als doel de marktpositie van VHZ Groep verder te verstevigen en de groeiambities te
versnellen (Gilde Equity Management, 2021).
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Ook recordniveau voor aantal grensoverschrijdende deals

In Q4-2021 is het aantal grensoverschrijdende overnames binnen de maakindustrie gestegen naar bijna 60%
terwijl dit in heel 2020 nog circa 45% bedroeg. Redenen voor deze stijging zijn onder andere dat de onzekerheid rondom COVID-19 is afgenomen, de toename van het aantal investeerders in de markt en daarmee
een toename van concurrentie en de schaarste van aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. Nederland is een
aantrekkelijk land voor investeerders door de open cultuur, de verwachte betrouwbare wet- en regelgeving en
doordat de Engelse taal door een groot deel van de bevolking als tweede taal wordt gesproken.

Een noemenswaardige grensoverschrijdende transactie binnen de maakindustrie is de overname van het Rotterdamse Hunter Douglas (voorheen
in handen van de Nederlandse Sonnenberg familie) door de Amerikaanse
investeerder 3G Capital. Hunter Douglas is een wereldwijde speler actief
als toonaangevende fabrikant van raambekleding en architecturale
producten, voornamelijk bekend van het merk Luxaflex. 3G Capital heeft
een meerderheidsbelang verworven. Deze overname zal Hunter Douglas
helpen versneld te groeien met behoud van de cultuur van een familiebedrijf
en de sterke relaties met belanghebbenden (3G Capital, 2021).

De toename van grensoverschrijdende deals in Q4-2021 onderschrijft wederom de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Nederlandse bedrijven voor buitenlandse kopers. Ondersteuning en begeleiding door een transactieadviseur met stevige internationale ervaring en een passend (eigen) internationaal netwerk blijft daarom van
groot belang.
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BDO Mergers & Acquisitions (M&A) is al jarenlang marktleider op het gebied van fusies en bedrijfsovernames in het midden- en familiebedrijf. 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 over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden
bij koop of verkoop of bijvoorbeeld over het verkrijgen van aanvullende financiering? Neem dan gerust
contact op met onze adviseurs.

