MERGERS & ACQUISITIONS

UPDATE

Deals maakindustrie
Q2-2021
Graag geven wij u een update van transacties in de maakindustrie in het
tweede
kwartaal van 2021. Het aantal
deals in de maakindustrie is enorm
50
50
toegenomen. De enorme stijging in het aantal transacties geeft de interesse
in bedrijven in de Nederlandse maakindustrie aan.
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Deals
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(Nederland)
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Bronnen: Mena.nl, Merger Market, BDO (openbare deals)
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M&A-activiteit in Nederland in de maakindustrie Q2-2021
Target | Koper
1
Quadient Technologies Netherlands B.V. | Standard Investment Management B.V.
2 Optima Cycles | Bolster Investment Partners B.V
3 200° Fahrenheit B.V. | OFYR
4 VHE Industrial Automation | Torqx Capital Partners B.V.
5 Vako | Mzuri Holdings Limited
6 Nearfield Instruments | Innovation Industries, Inc.; Invest-NL
7
Blue Wonder | HG International B.V.
8 Hunter Douglas | Bergson Beheer B.V.
9 Multitubes | Mentha Capital
10 Verhoef EMC | Stokvis Group
11 Bies | Verenigd Ondernemers Fonds
12 Rojo Steigerbouw | 365 Capital
13 Hemink | NIBC Investment Partners
14 Foodmate | Duravant
15 Karhof | Capital A
16 Remalux | Karsten International
17 Andus Group | Gilde Equity Management
18 Banzo | Anders Invest
19 Vitrite Middelburg B.V. |
Business Creation Investments
20 Neways | Infestos
21 Verbufa | Handtmann
22 Dielco Plastic Industrie |
Euronyl Plastics Group
9
23 Ulbo Machinery B.V. | Tobroco-Giant
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Deals uitgelicht Q2-2021
TARGET

Datum
Target
Koper
Verkoper
Omschrijving deal

KOPER

Deal rationale

TARGET

KOPER

TARGET

KOPER

Datum
Target
Koper
Verkoper
Omschrijving deal

Deal rationale

Datum
Target
Koper
Verkoper
Omschrijving deal
Rol BDO
Deal rationale

1-4-2021
Verbufa
Handtmann
Aandeelhouders Verbufa
Handtmann Group heeft Verbufa overgenomen. Handtmann
Machinefabriek uit Duitsland is een toonaangevende internationale
leverancier van oplossingen voor portioneren, doseren, vormen en
co-extrusie van levensmiddelen.
De integratie van Verbufa in de Handtmann-bedrijvengroep is een
strategische stap voor een nog sterkere positionering. Verbufa is al
meer dan 55 jaar de exclusieve Handtmann-partner in de Benelux.
Daarnaast kunnen zij klanten nu een totaaloplossing aanbieden.

30-4-2021
Dielco Plastic Industrie
Euronyl Plastics Group
Coram
Coram, eigenaar van onder meer de badkamermerken Tiger, Sealskin
en Geesa, heeft overeenstemming bereikt met de Belgische Euronyl
Plastics Group over de verkoop van kunststofspuitgietbedrijf DPI
in Geldrop.
Met de acquisitie van DPI krijgt Euronyl verdere voet aan de grond op
de Nederlandse markt en verzekert zich van een sterke basis, zowel
qua capaciteit als vakmanschap, om haar klanten in deze regio nog
beter te bedienen.

14-5-2021
Hemink
NIBC Investment Partners
Aandeelhouders van Hemink
NIBC Investment Partners verwerft een minderheidsbelang in Hemink,
specialist in vastgoedonderhoud en vastgoedverduurzamingsprojecten.
BDO M&A is opgetreden als adviseur van de koper.
NIBC Investment Partners zal met het bestaande management de
snelle groei van het bedrijf verder uitbouwen. De komende jaren wil
Hemink, samen met haar operationele partners (‘Het Energieteam’),
inspelen op de verwachte vraag naar verdere verduurzaming van
woningen als gevolg van onder andere het Klimaatakkoord en de
Green Deal.
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25-5-2021
Blue Wonder
HG International
Aandeelhouders Blue Wonder
Schoonmaakmiddelenmerk HG neemt Blue Wonder over. Blue
Wonder, opgericht in 1946, is een marktleider op het gebied van
desinfecterende schoonmaakmiddelen.
De overname past bij de ambitie van HG om de onbetwiste Europese
leider in specialistische schoonmaakmiddelen te worden. De Blue
Wonder-producten hebben het in zich om heel specifiek in het
desinfectant-segment een leidende rol voor HG te claimen.

8-6-2021
Multitubes
Mentha Capital
Aandeelhouders Multitubes Group
Mentha Capital investeert in Nederlandse specialist in duurzame
verpakkingen Multitubes Group. Multitubes is opgericht in 1999
en uitgegroeid tot specialist in duurzame verpakkingen met
klanten door heel Europa.
BDO M&A is opgetreden als adviseur van de verkoper.
Mentha Capital heeft een meerderheidsbelang verworven in
Multitubes om toekomstige groei te faciliteren. Mentha koos voor
een belang in Multitubes vanwege de innovatie binnen het bedrijf,
het belang dat wordt gesteld in duurzaamheid en het ondernemende
karakter van de oprichters.

Constateringen
X

X
X

Op basis van de gehanteerde bronnen is het aantal deals in de maakindustrie in Q2-2021 flink gestegen ten opzichte
van het aantal deals in Q1-2021. Het aantal deals in Q2-2021 is met meer dan 75% toegenomen van 25 deals in Q1-2021
naar 44 deals in Q2-2021.
Het relatieve aantal deals met betrokkenheid van private equity in Q2-2021 is gestegen ten opzichte van Q1-2021, het
percentage deals waar private equity bij betrokken is in Q2-2021 bedraagt 57%.
Bij meer dan de helft van de deals in Q2-2021 zijn partijen van buiten Nederland betrokken. Het percentage deals met
buitenlandse partijen is licht gestegen ten opzichte van Q1-2021, het percentage bedraagt inmiddels bijna 57%.

5 VAN 5

UPDATE - DEALS MAAKINDUSTRIE Q2-2021

Bevindingen BDO M&A – sector maakindustrie
X
X
X
X

X
X

Het optimisme van ondernemers over de toekomstige bedrijvigheid in de maakindustrie is verder
gestegen gedurende Q2-2021. Daarmee is het algehele beeld van de maakindustrie zeer positief.
De NEVI PMI Inkoopmanagersindex steeg met meer dan twee punten van 67.2 in april naar een nieuw
recordniveau in mei van 69.4, wat wijst op een forse verbetering van de bedrijfsomstandigheden.
De stijging in de index is een direct gevolg van toenames van de productieomvang en het aantal
nieuwe orders.
Door de stijging van de energie- en grondstoffenprijzen zien industriële bedrijven zich genoodzaakt hun
eigen verkoopprijzen op te trekken. Door aanvoerproblemen kampen verschillende bedrijven in de
maakindustrie wel met bestellingen die ze niet tijdig kunnen opleveren.
Het bedrijfsvertrouwen over de toekomstige productie in de maakindustrie blijft echter positief.
Ten slotte blijft het aantal uitgesproken faillissementen in de eerste zes maanden van dit jaar bijna de
helft lager dan in de eerste helft van 2020. Dit illustreert dat ondanks de onzekere omstandigheden
van afgelopen jaar producenten, wellicht mede door de fiscale en overige overheidsmaatregelen, erin
geslaagd zijn om financieel voldoende gezond te blijven. In hoeverre de maatregelen impact hebben
op de liquiditeitspositie op de (middel)lange termijn, bijvoorbeeld door terugbetalingsregelingen dan
wel door een stijgende werkkapitaalbehoefte, dient de komende periode duidelijk te worden.

Bevindingen BDO M&A – transacties maakindustrie
X
X

X

Het toegenomen vertrouwen en de topprestaties van de bedrijven in de Nederlandse maakindustrie
zorgen voor een enorme stijging in het aantal deals.
De toename in het aantal deals waar private-equitypartijen bij betrokken zijn duidt niet alleen op
het toenemende vertrouwen van een breed spectrum van investeerders, maar lijkt ook de algemene
positieve vooruitzichten van fusies & overnames in de maakindustrie in de breedte te ondersteunen.
Ook het toenemende internationale karakter van de deals in Q2-2021 onderschrijft de kwaliteit en
aantrekkelijkheid van Nederlandse bedrijven. Ondersteuning en begeleiding door een transactieadviseur
met internationale ervaring en een passend (eigen) internationaal netwerk blijft in dat kader van belang.
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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.

