Sofindev versterkt haar team en benoemt Maurice van Veggel tot nieuwe Partner om
haar ambities op de Nederlandse markt te ondersteunen.
Sofindev is verheugd te kunnen aankondigen dat Maurice van Veggel zich als Partner bij het bedrijf
heeft aangesloten. Hij zal in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de buy-out en
groeikapitaalinvesteringen van Sofindev in middelgrote en kleine bedrijven in Nederland.
"We zijn blij dat Maurice deel uitmaakt van ons team." zeggen Eric Van Droogenbroeck en Jan
Camerlynck, Managing Partners bij Sofindev. "We zijn een gevestigde private equity onderneming in
België en zijn in het recente verleden actief geweest op de Nederlandse markt met veel van onze in
België gevestigde portefeuillebedrijven. Met ons meest recente fonds Sofindev V (170 MEUR)
breiden we ons geografisch doelgebied uit naar Nederland om een echte Benelux private equity
speler te worden. De benoeming van Maurice is een belangrijke stap in de ontwikkeling van ons
platform in het land. Hij zal waardevolle expertise en een lokaal netwerk meebrengen dat ons in staat
zal stellen onze dekking van en investeringsactiviteiten in de Nederlandse markt te intensiveren".
Maurice is al meer dan 20 jaar actief als fusie- en overnamespecialist op de Nederlandse markt.
Daarvoor was hij 9 jaar werkzaam in het EMEA Advisory team van HSBC in Londen, waar hij de fusie
en overname activiteiten van de bank voor de Benelux uitbouwde. Van 2000-2008 was hij werkzaam
bij KPMG in Corporate Finance in Amsterdam en Londen. Kort geleden was Maurice actief als
zelfstandig M&A adviseur en was hij twee jaar interim M&A directeur bij AkzoNobel, waar hij de
verkoop van haar Specialty Chemicals activiteiten (Nouryon) aan The Carlyle Group en GIC ter waarde
van € 10,1 miljard heeft geleid. Hij heeft een Master in Bedrijfseconomie van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Naast de aanstelling van Maurice van Veggel heeft Sofindev haar team onlangs versterkt met twee
extra investeringsprofessionals, beide met ervaring in de Nederlandse markt, en een Office Manager.
Louise Bouckaert vervoegde het team in mei 2019 als Investment Associate. Voor ze tot het team
toetrad was Louise meer dan 4 jaar actief in Corporate Finance. Meer bepaald heeft Louise gewerkt
in M&A Advisory in het Londense kantoor van de Amerikaanse zakenbank Stephens Inc., en in
Corporate Finance bij ABN AMRO in Amsterdam. Ze heeft een Master diploma behaald als
Handelsingenieur in 2014 van Solvay Brussels School (ULB) en een Bachelor diploma in 2012 van de
Katholieke Universiteit Leuven.

Joachim Depuydt vervoegde het Sofindev team in 2019, na 1 jaar ervaring in Corporate Finance
Advisory bij Squarefield, een M&A boutique in Amsterdam. Hij heeft een Master in Financial
Management (Vlerick Business School – 2018), een Master in Toegepaste Economische
Wetenschappen (Universiteit Gent – 2017) en studeerde aan ISC Paris Business School gedurende
een Erasmus uitwisseling.
Céline De Vos vervoegde het Sofindev team in 2020 als Office Manager. Daarvoor heeft Céline 5 jaar
ervaring opgebouwd als Marketing Manager en heeft ze Bedrijfsmanagement gestudeerd aan de
Thomas More hogeschool te Mechelen.
Over Sofindev
Sofindev is een toonaangevende onafhankelijke private equity onderneming, gespecialiseerd in buy-out en
groeikapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux. Sofindev werd in 1991 opgericht door Sofina
en Colruyt, twee vooraanstaande familiaal gecontroleerde beursgenoteerde groepen. Sinds die tijd is het
Sofindev team geëvolueerd naar volledige onafhankelijkheid en heeft het zich omringd met een breder aantal
gerespecteerde familiale en (internationale) institutionele investeerders. Onder deze investeerders bevinden
zich ondernemers en eigenaren van familiebedrijven waarin Sofindev in het verleden heeft geïnvesteerd.
De Sofindev fondsen hebben voor meer dan 250 MEUR kapitaal geïnvesteerd in zo’n 50 kleine en middelgrote
bedrijven. Momenteel beheert het Sofindev Management team het Sofindev IV fonds (°2015) met een
toegezegd kapitaal van 107 MEUR en het onlangs opgehaalde Sofindev V fonds (°december 2019), met totale
toezeggingen van 170 MEUR. Met het Sofindev V fonds wil het Sofindev team kapitaalsinvesteringen doen van
5 tot 30 MEUR in succesvolle kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux, door middel van buy-outs en
groeikapitaal.
Meer details op onze website: www.sofindev.com
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