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Deals maakindustrie
Q4-2020
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Graag geven wij u een update van transacties in de maakindustrie in het vierde
30
kwartaal
van 2020. Het aantal deals in de maakindustrie is licht gedaald en
de betrokkenheid van private equity in deze deals is toegenomen in het
25
laatste
kwartaal van 2020 ten opzichte van het derde kwartaal van 2020.
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Deals
done in de maakindustrie Q4-2019 / Q4-2020 (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 Q4-2020
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Target | Koper
Dijkstra Vereenigde B.V. | Industrial Packaging Group S.A.
Brinks Metaalbewerking B.V. | Gietburg Group
Easy Sanitary Solutions B.V. | Hansgrohe SE
Hovicon International B.V. | Asept International AB
Jansen Poultry Equipment | VDL Groep B.V.
Codian Robotics B.V. | ABB Ltd
Martin Stolze B.V. | One of a Kind Technologies B.V.
Leemberg Pijpleidingen & Apparatenbouw B.V. |
Anders Invest B.V.
SJR Group B.V. | Verwater Group B.V.
T.B.P. Electronics B.V. | VDL Groep B.V.
Fundex Equipment B.V. | Hydrauvision
Plus 100 B.V. | Value Enhancement Partners B.V.
Airopack B.V. | Rabobank
Berkvens Greenhouse Mobility B.V. |
Taks Handling Systems B.V.
BicarBlast B.V.; RBC Group B.V. |
Clean Solutions Group
10
Dhatec B.V. | Seal For Life Industries
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Deals uitgelicht Q4-2020
TARGET

Datum
Target
Koper
Verkoper
Omschrijving deal

KOPER
Deal rationale

23-12-2020
T.B.P. Electronics B.V.
VDL Groep B.V.
Plooij Investment
VDL Groep, een Nederlands industrieel bedrijf dat halffabrikaten en
bussen ontwikkelt, produceert en verkoopt, heeft T.B.P. Electonics B.V.
overgenomen van Plooij Investment B.V. T.B.P. Electronics B.V. is een
Nederlands Electronics Manufacturing Services (EMS)-bedrijf,
gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en testen van printplaten.
VDL Groep heeft de ambitie om een onestopshop industriële partner
te zijn en versterkt haar positie door overname van T.B.P. Electronics.
Met de activiteiten van T.B.P. Electronics in de gelederen zetten zij een
stap voorwaarts op het gebied van de assemblage van elektronica.
Daarnaast is T.B.P. actief in veel industrieën waarin VDL ook actief is,
zoals semicon, medisch, telecom en defensie.
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22-12-2020
Leemberg Pijpleidingen & Apparatenbouw B.V.
Anders Invest B.V.
Aandeelhouders Leemberg
Anders Invest, een Nederlandse investeringsmaatschappij, heeft
Leemberg, een Nederlandse fabrikant van leidingsystemen, overgenomen. Twee van de vier aandeelhouders hebben hun aandelen
verkocht aan Anders Invest.
De aandelen in Leemberg zijn overgenomen van de vier huidige
aandeelhouders. Twee van deze aandeelhouders blijven minderheidsaandeelhouder en ook actief in het management van de organisatie.
Naast Anders Invest treedt Joost Vulto toe als aandeelhouder en neemt
tevens plaats in de directie van Leemberg. Met de nieuwe driekoppige
directie is er brede expertise aan boord en samen met hen ziet Anders
Invest voldoende kansen voor groei in bestaande en nieuwe marktsegmenten en middels lancering van nieuwe producten en diensten.

21-12-2020
Hovicon International B.V.
Asept International AB
Aandeelhouders Hovicon International
Asept International, een Zweedse producent van dispensers voor
voornamelijk vloeibare voedingsmiddelen, heeft het Nederlandse
Hovicon International overgenomen, een ontwikkelaar en producent
van dispensers voor technische producten en artikelen voor
persoonlijke hygiëne.
Hovicon heeft een sterke marktpositie in de Benelux en aangrenzende
landen maar kan Asept ook helpen om de positie binnen het groeiende
segment van persoonlijke hygiëne te versterken. Hovicon wordt een
dochteronderneming van Asept International AB en als zodanig
onderdeel van de Lagercrantz Niche Products-divisie.

11-10-2020
Easy Sanitary B.V.
Hansgrohe SE
Hansgrohe, een Duitse producent van sanitaire oplossingen, heeft
het Nederlandse Easy Sanitary Solutions overgenomen, een bedrijf
dat actief is als producent van sanitaire oplossingen.
Door overname van Easy Sanitary Solutions versterkt Hansgrohe
haar productassortiment in het kerngebied douches. Door gedeelde
kernwaarden zoals innovatie, ontwerpkwaliteit en verantwoordelijkheid,
zijn alle middelen aanwezig om de sterke marktpositie in douches
verder uit te breiden. Daarnaast kan Easy Sanitary Solutions door
middel van het wereldwijde distributienetwerk van Hansgrohe haar
innovatieve wandnissen tot een wereldwijd succes maken.
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Constateringen
X

X

X

Op basis van de gehanteerde bronnen is het
aantal deals in de maakindustrie in Q4-2020
beperkt gedaald ten opzichte van het aantal
deals in Q3-2020.
Het aantal deals met betrokkenheid van private
equity bedraagt in Q4-2020 ca. 50%. Een stijging
van ca. 8% ten opzichte van Q3-2020.
Het aantal deals met betrokkenheid van partijen
buiten Nederland is in Q4-2020 met ca. 5%
gedaald ten opzichte van Q3-2020.

X

Bevindingen BDO M&A
X

X

X

Het producentenvertrouwen steeg in december
2020 ten opzichte van de maanden daarvoor en
behaalde in die maand de hoogste stand sinds
het begin van de coronacrisis in maart 2020.
Deze stijging is voornamelijk het gevolg van toenemende bedrijvigheid onder ondernemers. Zij
verwachtten over het algemeen een toename
van de productie in Q1-2021. Dit hoofdzakelijk
als gevolg van toenemende vraag uit China.
X Daarnaast heeft het coronavaccin een positieve
invloed op het producentenvertrouwen.
X Opgemerkt wordt dat de huidige lockdown
en avondklok enkel deels meegenomen zijn
in deze verwachtingen.
Duitsland blijft een belangrijke afzetmarkt voor
de Nederlandse industrie. Ook daar is het vertrouwen van de industriële producenten (Ifo-index)
gestegen gedurende Q4-2020. Daarbij wordt opgemerkt dat in januari 2021 voor het eerst in acht

X

X

maanden een daling in het Duitse producentenvertrouwen zichtbaar is. Dit komt vooral doordat
het oordeel over de verwachte bedrijvigheid
aanzienlijk minder positief was.
De tweede lockdown, half december afgekondigd,
resulteert in opnieuw spannende en onzekere
tijden voor ondernemers. Bij ondernemers in de
industrie bestaan nu echter minder zorgen over
het voortbestaan van het bedrijf bij een aanhoudende coronacrisis. Dit in tegenstelling tot
de zorgen van ondernemers gedurende de
eerste lockdown in maart 2020.
Ook bij investeerders zorgt dit niet voor een
nieuwe terugslag. Zij blijven bereid te investeren
en hebben ruim voldoende kapitaal beschikbaar
waardoor verkopende partijen profiteren van
hoge opbrengsten. Daarnaast zijn investeerders
bereid om hun kennis aan te bieden en ondernemers te helpen gedurende deze crisis.
De impact van corona is voor ieder bedrijf
verschillend. Afhankelijk van de specifieke
bedrijfsactiviteiten en wensen van de aandeelhouders, kan worden bepaald wat in de huidige
periode de beste strategische keuze is.
Als een van de internationale marktleiders op het
gebied van fusies en overnames, staat BDO M&A
dagelijks in contact met diverse investeringsmaatschappijen die graag willen investeren (ook
minderheidsbelangen) in, in de kern goede
bedrijven, die wellicht door de coronacrisis
tijdelijk een wat mindere performance laten zien.

Meer informatie

Joost Coopmans | Partner M&A
T 06 – 51 42 81 81
E joost.coopmans@bdo.nl

Laura Trommelen | Adviseur M&A
T 06 – 20 30 88 67
E laura.trommelen@bdo.nl

Bart Receveur | Senior Manager M&A
T 06 – 25 07 59 49
E bart.receveur@bdo.nl

Stefanie van Wingerden | Adviseur M&A
T 06 – 22 56 05 00
E stefanie.van.wingerden@bdo.nl

Michel Zwanenburg | Senior Manager M&A
T 06 – 52 31 38 47
E michel.zwanenburg@bdo.nl

Stijn Mandigers | Adviseur M&A
T 06 – 51 05 19 38
E stijn.mandigers@bdo.nl

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.

