Donderdag 7 mei 2020

WVT Industries en Innovis slaan de handen ineen om groei te versnellen in
de chemische reinigings- en desinfectiemarkt
WVT Industries, een snelgroeiende onderneming die zich specialiseert in onderzoek, ontwikkeling, productie en
verkoop van industriële reinigings- en desinfectieproducten, kondigt de overname aan van Innovis, Brusselse
verdeler van reinigings- en desinfectieproducten, beter gekend onder de merknaam ‘DIPP Professional’, aan de
professionele keuken en voedingsgroothandel segment. WVT Industries en Innovis, die beiden actief zijn in de
chemische reiniging- en desinfectiemarkt, zetten zich momenteel sterk in op de strijd tegen COVID-19.
Met deze overname bevestigt WVT Industries zijn eerder bekendgemaakte voornemen om doelgericht en sneller
te groeien door geografische expansie en het versterken van zijn activiteiten in complementaire markt segmenten.
Deze transactie werd volbracht met de ondersteuning van Sofindev, de financiële en strategische partner van WVT
Industries.
Sinds de oprichting in 2007 is Innovis met haar merk ‘DIPP Professional’ dé referentie geworden in de aanbieding
van kwaliteitsvolle hygiëne producten en concepten voor de kleine en middelgrote professionele keukens, met
een leidende marktpositie in België en een groeiende marktaanwezigheid in Frankrijk en Nederland. Innovis’
voornaamste eind klanten zijn de voedingsspeciaalzaken zoals bakkers, slagers, frituren, hotels, en
restaurants,…en in mindere mate de grootkeuken en industriële klanten in de automobiel, bouw, en maritieme
sectoren. Innovis heeft deze unieke marktpositie bereikt dankzij haar portfolio van producten van hoogstaande
kwaliteit, haar intense marketing-gedreven marktbenadering, en haar nauwe samenwerking met haar partners in
de foodservice.
Ward Van Thielen, algemeen directeur en oprichter van WVT Industries:
“Deze overname ligt perfect in lijn met de groeistrategie van WVT Industries en onze ambitie om een
toonaangevende Europese speler in de chemische reinigings- en desinfectieproducten te worden, door verdere
expansie van ons product gamma en het internationaliseren van ons bedrijf. Innovis is een snelgroeiende
onderneming dat focust op performante producten en customer intimacy, wat volledig overeenkomt met onze visie.
Met de overname van Innovis, versterken we onze aanwezigheid in een nieuwe niche segment. De
complementariteit tussen WVT Industries en Innovis is sterk, evenals de gedeelde waarden en groei ambities. We
zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Tom en het Innovis team, en om het beste uit beide
ondernemingen te halen.
Innovis is de tweede overname van WVT Industries op 18 maand tijd, na de overname van de Nederlandse
onderneming StarMarine Chemicals, en de eerste acquisitie sinds de instap van Sofindev in WVT Industries in mei
2019. Deze transactie ligt eveneens perfect in lijn met onze strategie om een gezonde evenwicht te behouden tussen
organische groei en groei door overnames.”
Tom Hochepied, medeaandeelhouder en algemeen directeur van Innovis:
“Met volle enthousiasme sluit ik deze partnership met WVT Industries gezien de grote complementariteit tussen
beide ondernemingen, evenals de groei opportuniteiten en synergiën die gerealiseerd zullen worden uit deze
combinatie. We nemen deze opportuniteit om het WVT Industries platform te vervoegen en zijn overtuigd dat we
de juiste partner gevonden hebben om samen onze sterke groei ambities met ‘DIPP Professional’ te realiseren in
onze markt. Deze evolutie zal Innovis toelaten om verder te focussen op product kwaliteit, innovatie en customer
relations, en om tegelijk te kunnen steunen op de sterke expertise en ervaring van WVT Industries.”

Jan Camerlynck, Partner Sofindev:
“Het Sofindev team is heel trots op wat we samen gerealiseerd hebben met Ward Van Thielen en het WVT team in
het voorbije jaar op vlak van transformatie en groei. We willen ook graag Tom Hochepied en de verkopers van
Innovis bedanken om WVT Industries te vertrouwen als nieuwe thuis voor Innovis en we verwelkomen hen als
nieuwe aandeelhouders van WVT Group. Dit is een betekenisvolle stap in ons ambitieus ontwikkelingsplan en we
kijken ernaar uit om WVT Industries en Innovis verder te ondersteunen in hun groeiverhaal.”
Over WVT Industries
WVT Industries werd in 1997 opgestart door Ward Van Thielen en groeide snel uit tot een toonaangevende speler
op de Europese industriële reinigings- en desinfectiemarkt.
WVT Industries’ klantenportefeuille bestaat voornamelijk uit Europese bedrijven uit diverse industriële sectoren:
van de chemische en farmaceutische industrieën tot de automobielsector, luchtvaart, metaalindustrie, marine,
afvalverwerking en transport. WVT Industries biedt haar klanten een uitgebreid gamma aan van veilige en
ecologisch verantwoorde industriële reinigings- en desinfectiemiddelen.
In 2018 realiseerde WVT Industries haar eerste overname door het Nederlandse bedrijf StarMarine Chemicals
over te nemen. StarMarine Chemicals kan rekenen op 35 jaar expertise in marine reinigingschemicaliën,
waterbehandeling, tankreinigingsmiddelen en andere producten voor de marine sector.
Meer over WVT Industries: www.wvt.be, www.starmarine.nl en www.dipp.eu
Over Sofindev:
Sofindev is een gevestigde waarde in de Benelux private equity wereld, die investeert in kleine en middelgrote
ondernemingen sinds de oprichting in 1991, met het oog op verdere groei en professionalisering en met de missie
om de geprefereerde partner te worden van ambitieuze ondernemers en management teams.
WVT Industries is het meest recente en laatste portfolio investering van Sofindev IV. Andere participaties zijn
Fedrus International (productie en handel van gespecialiseerde bouwmaterialen voor dak en gevel), Geodynamics
(fleet management en tijdsregistratie software voor mobiele medewerkers), Novy (dampkappen), Group Claes
(gespecialiseerde groothandel naar de voedingskleinhandel en voedselverwerkende sector), Companyweb (online
bedrijvendatabank) en Mabo-Lifting (distributie van hoogwaardige heftrucks). De participatie in House of Talents
(HR diensten voor knelpuntberoepen) werd begin 2019 verkocht.
Op het einde van 2019 heeft Sofindev een nieuw fonds gelanceerd, Sofindev V, met dezelfde investeerders als de
vorige Sofindev IV fonds, inclusief de oprichters van Sofindev (Sofina en de Colruyt familie via Korys) en een beperkt
aantal nieuwe investeerders. Sofindev V heeft een fonds grootte van 170 MEUR voor platform investeringen in de
Benelux.
Meer over Sofindev: www.sofindev.com

