
  
 

 

Vrijdag 1 maart 2019  

Sofindev versterkt het kapitaal van Mabo-Lifting  

 

 
Sofindev versterkt via haar fonds Sofindev IV het kapitaal van Mabo-Lifting, waarin het een significant 
belang verwerft. De zaakvoerders van Mabo-Lifting, Maarten en Bram Mariën-Bouwens halen met Sofindev 
een sterke partner aan boord die de verdere groei van Mabo-Lifting zal ondersteunen. 
 
Mabo-Lifting is een Belgische distributeur van kwalitatieve heftrucks gespecialiseerd in plaatsbesparende 
en efficiëntie verhogende oplossingen. De onderneming heeft hiervoor lange termijn partnerships met 
Moffett, Combilift en Innolift en heeft hiervoor de exclusieve importrechten voor België. 
 
De onderneming realiseert c. 17 MEUR omzet en stelt ruim 40 mensen tewerk. Dagelijks staan 15 
servicewagens ten dienste van meer dan 15 000 klanten. 
 
Mabo-Lifting heeft de afgelopen jaren een mooi parcours afgelegd en dankt het succes aan een 
oplossingsgerichte salesfocus in combinatie met een sterke after sales service en technische support met 
een one-stop shop ambitie.  
 
Ter ondersteuning van de volgende groeifase werd gezocht naar een complementaire partner waarbij 
Sofindev een duidelijke toegevoegde waarde kan voorleggen. Beide zaakvoerders blijven ook na de instap 
van Sofindev belangrijke mede-aandeelhouder en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. 
 
Vandaag is Mabo-Lifting dé referentie wanneer het gaat over plaatsbesparende en efficiëntie verhogende 
heftrucks. Onder leiding van Maarten en Bram Mariën-Bouwens wordt er verder gewerkt aan een ruim 
aanbod van gespecialiseerde heftrucks om de logistiek te optimaliseren. 
 
 
Sofindev is een gevestigde waarde in de Belgische private equity wereld, die reeds meer dan een 
kwarteeuw investeert in kleine en middelgrote ondernemingen met het oog op verdere groei en 
professionalisering. In 2015 werd een nieuw Sofindev fonds opgericht, Sofindev IV, dat in maart 2016 
afgesloten werd met een kapitaal van 107 MEUR. Mabo-Lifting is de zevende participatie van Sofindev IV, 
naast Fedrus International (productie en handel van gespecialiseerde bouwmaterialen voor dak en gevel), 
Geodynamics (fleet management en tijdsregistratie software voor mobiele medewerkers), Novy 
(dampkappen), en Group Claes (gespecialiseerde groothandel naar de voedingskleinhandel en 
voedselverwerkende sector). De participatie in House of Talents (HR diensten voor knelpuntberoepen) 
werd begin 2019 verkocht aan Baltisse.  
 
Sofindev werd geadviseerd door KPMG en Argo Law. Cresco trad op als adviseur van Mabo-Lifting. 
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