Sofindev verkoopt haar belang in Fedrus International aan de meerderheidsaandeelhouder Koiba
Diegem, 9 november 2021
Sofindev IV NV verkoopt haar participatie in Fedrus International NV, een internationale bouwmaterialengroep
met hoofdvestiging in België, actief in de productie en distributie van dak -en gevelmaterialen en diensten,
aan de meerderheidsaandeelhouder Koiba.
Na een succesvol partnership met Koiba hebben Sofindev en ING Corporate Investments hun aandelen in
Fedrus International verkocht aan de meerderheidsaandeelhouder Koiba, de holdingmaatschappij van de
familie Vandecruys. Door deze bijkomende investering wordt de familie Vandecruys de enige aandeelhouder
en benadrukt hiermee haar lange-termijn vertrouwen in Fedrus International NV.
Fedrus kreeg vorm in 2012 door de fusie van Apok NV en het voormalige IRS-Btech NV (het huidige VM Building
Solutions). Beide ondernemingen waren op eigen kracht zeer succesvol in de uitbreiding van hun netwerk en
realiseerden hoge eencijferige groei gedurende meer dan twee decennia. De fusie van beide bedrijven in 2012
creëerde een solide organisatie die dienst kon doen als platform voor een versnelde internationale groei. In
2014 realiseerde Fedrus International ongeveer € 200 miljoen omzet, hoofdzakelijk in België.
In 2015 werd het kapitaal van Fedrus geopend voor externe investeerders, namelijk Sofindev en ING Corporate
Investments, die minderheidsaandeelhouder werden, met het oog op groei en de internationale ontwikkeling
van Fedrus International NV. De succesvolle samenwerking tussen Sofindev, ING Corporate Investments en
Koiba als aandeelhouders van de groep leidde tot sterke groei en internationale expansie.
In overeenstemming met de strategie van internationale expansie van de distributie van dakmaterialen nam
Fedrus in 2017 twee Franse specialisten in de distributie van dak-en gevelmaterialen over: Laude met 6 filialen
in het zuiden van Frankrijk en MCP Defrancq, deze laatste hernoemd naar Apok, met 12 filialen in het noorden
van Frankrijk. Daarnaast werd Fedrus een belangrijke speler in bouwoplossingen voor daken, gevels en
regenafwateringssystemen in zink, dankzij de overname van VM Zinc in 2017, tot dan onderdeel van Umicore
en onder Fedrus hernoemd als VM Building Solutions.
In 2019 kondigde Fedrus International NV een transformatieplan aan, ‘Building Tomorrow’ genoemd. Dit
transformatieplan is ver gevorderd en heeft geleid tot de succesvolle centralisatie van alle
productieactiviteiten van de groep in de fabrieken van Auby, Viviez en Bray-et-Lû in Frankrijk, Gatterstadt in
Duitsland, Bratislava in Slovakije en Lyss in Zwitserland. Intussen werd ook een nieuwe centrale logistieke hub
gebouwd in Lambres-lez-Douai (Frankrijk), die sinds de zomer van 2021 operationeel is.
In 2020 realiseerde Fedrus International meer dan € 630 miljoen omzet met meer dan 1600 medewerkers.
Sinds de instap van Sofindev en ING in het kapitaal van Fedrus International in mei 2015 groeide de omzet tot
meer dan het drievoudige en de bruto cashflow (EBITDA) verdubbelde. Na een samenwerking van bijna 7 jaar
hebben de aandeelhouders een akkoord gesloten over de verkoop van de aandelen van de
minderheidsaandeelhouders aan Koiba. De voorwaarden van deze transactie worden niet bekend gemaakt.

Deze transactie is een duidelijk signaal van vertrouwen vanwege de familie Vandecruys in de groep. De steun
van Koiba als enige aandeelhouder zal de groep toelaten om verder te groeien via strategische overnames en
organische groei, en dat met respect van haar missie om de beste partner te zijn voor de dak -en
gevelspecialist.

Over Fedrus International
Fedrus International is een internationale bouwmaterialengroep met hoofdzetel in Puurs (België), actief in
de productie en distributie van dak -en gevelmaterialen en diensten.
De groep opereert vanuit drie divisies:
Productie van bouwmaterialen voor dak, gevel en afwateringssystemen in zink onder het merk VMZinc met
productievestigingen in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Slovakije.
Verkopen via een netwerk van verkoopkantoren in landen binnen en buiten Europa.
Distributie aan de professionele dak -en gevelbouwer onder de merken Apok en Laude via een netwerk van
ongeveer 50 filialen in België en Frankrijk.

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 meer dan 300 MEUR kapitaal geïnvesteerd in ruim 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. Net als Sofindev IV realiseert Sofindev V investeringen in het kapitaal van
succesvolle kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux, in partnership met de ondernemers en
management teams van deze bedrijven, ter ondersteuning van hun verdere groei.
Meer gegevens op onze website: www.sofindev.com

Over KOIBA
Koiba NV is een Belgische naamloze vennootschap die volledig in handen is van de familie Vandecruys. Koiba
NV houdt de participaties aan van de familie Vandecruys in Fedrus International NV, Heli NV en diverse
Belgische start-ups. Daarnaast participeert Koiba ook direct en indirect in vastgoedprojecten.
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