
 

 

Sofindev creëert nieuw Sofindev V fonds met € 170 miljoen kapitaal 

  

Brussel, 20 December 2019 – Sofindev, een toonaangevende Belgische investeringsmaatschappij 

gespecialiseerd in buyouts en groeikapitaal voor kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd 

in de Benelux, is verheugd te mogen aankondigen dat het een nieuw fonds, Sofindev V, heeft 

opgericht met een kapitaal van € 170 miljoen. Het nieuwe fonds beoogt een verderzetting van de 

strategie van Sofindev om ondernemers in kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen 

via buyouts en groeikapitaal in de Benelux regio. 

Sofindev Management is verheugd te mogen aankondigen dat Sofindev V toezeggingen heeft 

gekregen van investeerders voor een kapitaal van € 170 miljoen, significant meer dan het vorige fonds 

Sofindev IV (dat afgesloten werd met € 107 miljoen in maart 2016) en meer dan het vooropgestelde 

doel van € 150 miljoen. Een eerste closing heeft vandaag plaatsgevonden en een finale closing is 

voorzien in januari 2020. De investeerdersbasis bestaat uit een aantal gerenommeerde ondernemers 

en familiale investeerders, evenals een beperkt aantal vooraanstaande institutionele investeerders. 

De historische partners van Sofindev, Sofina en de familie Colruyt, de oprichters van Sofindev in 1991, 

ondersteunen opnieuw het team dat de fondsen III en IV beheert, en bevestigen hiermee hun lange 

termijn engagement in Sofindev.  

 

Het Sofindev management team verwelkomt naast de Sofindev IV investeerders, die opnieuw 

participeren in Sofindev V, een aantal nieuwe institutionele investeerders. Tevens verwelkomt het 



 

 

Sofindev team ook een aantal nieuwe gerenommeerde familiale investeerders alsook de toetreding 

van verschillende ondernemers en families van vorige en bestaande Sofindev portefeuille bedrijven in 

haar nieuwe fonds. 

Volledig in lijn met de succesvolle investeringsstrategie van Sofindev III en IV en met de uitgebreide 

ervaring en vaardigheden van het team, zal het nieuwe Sofindev V fonds verder blijven focussen op 

het aangaan van partnerships met ambitieuze ondernemers en managers van kleine en middelgrote 

ondernemingen die actief zijn binnen attractieve marktsegmenten. Sofindev IV heeft geïnvesteerd in 

8 Belgische bedrijven (Fedrus International, Geodynamics, Novy, House of Talents, Group Claes, 

Companyweb, Mabo-Lifting en WVT Industries) en realiseerde een eerste succesvolle exit met de 

verkoop van House of Talents in februari 2019. Met de ondersteuning van het Sofindev Management 

team hebben de Sofindev IV portefeuille bedrijven negen bijkomende overnames gerealiseerd in de 

voorbije drie jaren. 

Sofindev V zal een meer uitgesproken focus hebben op de Benelux met het doel ook participaties te 

nemen in Nederlandse bedrijven, naast de focus op haar historische thuismarkt België, waarin 

Sofindev blijvend een leidende rol wil spelen in haar segment. Het fonds zal € 5 miljoen tot € 30 miljoen 

investeren per transactie, in ondernemingen met een omzet tussen de € 10 miljoen en € 250 miljoen. 

Sofindev V kan zowel meerderheids- als significante minderheidsparticipaties nemen. Sofindev 

benadert de markt als generalist, maar heeft relevante ervaring opgebouwd binnen verschillende 

sectoren zoals digitaal gedreven zakelijke dienstverlening, logistiek en supply chain, gespecialiseerde 

groothandel en distributie en de maakindustrie. 

Eric Van Droogenbroeck en Jan Camerlynck, Managing Partners van Sofindev: “We zijn onze 

stichtende aandeelhouders, Sofina en Colruyt, en de bestaande aandeelhoudersbasis van Sofindev IV 

dankbaar voor de steun die we genoten hebben. Ook onze nieuwe investeerders in Sofindev V willen 

we bedanken voor het vertrouwen dat ze ons schenken. Dankzij deze uitgebreide investeerdersbasis 

zijn we erin geslaagd om het nieuwe fonds te realiseren met een kapitaal op het niveau van het 

vooropgestelde maximum van € 170 miljoen, boven het doel van € 150 miljoen.”. 

Voor meer informatie over Sofindev verwijzen we graag naar de website: www.sofindev.be. 

Contactgegevens:  

Eric Van Droogenbroeck: e.vandroogenbroeck@sofindev.be ; +32(0)476.81.01.60 

Jan Camerlynck: j.camerlynck@sofindev.be ; +32(0)496.57.90.95 
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