WVT Industries en Chemtec Chemicals GmbH slaan de handen ineen om groei te
versnellen in de maritieme detergentenmarkt
Diegem, 17 november 2021
WVT Industries, een snelgroeiende onderneming die zich specialiseert in onderzoek, ontwikkeling,
productie en verkoop van industriële biologisch afbreekbare reinigings- en desinfectieproducten,
kondigt de overname aan van Chemtec Chemicals (https://ctc-chemtec.de/) gevestigd te Dassendorf,
Duitsland. Chemtec Chemicals is producent, ontwikkelaar en verdeler van tank cleaning chemicaliën,
voornamelijk voor de maritieme industrie. Deze mondiale speler kan rekenen op meer dan 25 jaar
expertise in veilige en ecologisch verantwoorde reinigingschemicaliën voor de maritieme industrie, en
behoort tot één van de meest toonaangevende bedrijven binnen zijn sector. De onderneming beschikt
over een moderne, volledig geautomatiseerde productie- en filling entiteit vlakbij Hamburg, en heeft
een uitgebreid internationaal distributienetwerk met meer dan 24 stocklocaties in de belangrijkste
wereldhavens.
Met deze overname bevestigt WVT Industries zijn eerder bekendgemaakte voornemen om doelgericht
en sneller te groeien door geografische expansie en het versterken van zijn hoofdactiviteiten, o.a. in het
maritieme segment, waar de onderneming reeds actief is met zijn Nederlandse filiaal, Star Marine
Chemicals (https://starmarine.nl/), overgenomen eind 2018. De combinatie van beide bedrijven zal
ervoor zorgen dat WVT Industries over een breed aanbod van gespecialiseerde tankcleaning producten
zal beschikken, alsook over een nog vlottere toegang tot de internationale markt. Eveneens is deze
overname een unieke opportuniteit om zich samen met Chemtec Chemicals te positioneren binnen de
Duitse chemische, petrochemische en tankcleaning industrie.
Deze transactie werd volbracht met de ondersteuning van Sofindev, de financiële en strategische
partner van WVT Industries.
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.
Chemtec Chemicals geniet van een bijzonder goede reputatie in de maritieme branche en hun producten
zijn zeer complementair aan die van Star Marine Chemicals. De complementariteit tussen de twee
ondernemingen is ook sterk op het vlak van gedeelde waarden en internationale groei ambities.. We zijn
verheugd om onze krachten te bundelen met Holger Tiedemann en Jens Kaemmle en het Chemtec team,
en om het beste uit beide ondernemingen te halen.
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Chemtec is de derde overname van WVT Industries in minder dan 3 jaar tijd, na de overname van de
Nederlandse onderneming Star Marine Chemicals, en is de tweede acquisitie sinds de instap van Sofindev
in WVT Industries in mei 2019. Deze transactie sluit naadloos aan met onze verdere groeistrategie en
onze ambitie om een toonaangevende Europese speler te worden binnen de chemische- en maritieme
industrie, met een sterke focus op private label.”
Holger Tiedemann en Jens Kaemmle, medeaandeelhouders en algemene directeurs van Chemtec
Chemicals:
“Met volle enthousiasme sluiten we dit 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 onze meer geavanceerde tank cleaning producten te realiseren.”
Jean-Roger De Bandt, Partner Sofindev, en Louise Bouckaert, Investment Manager Sofindev,
bestuurders bij WVT Group:
“Het Sofindev team is heel trots op wat we samen gerealiseerd hebben met Ward Van Thielen en het
WVT team in de voorbije dertig maanden op vlak van transformatie en groei. We willen ook graag Holger
Tiedemann en Jens Kaemmle bedanken om WVT Industries te vertrouwen als nieuwe thuis voor Chemtec
Chemicals 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 Chemtec 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, maritieme industrie, 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 Star Marine
Chemicals over te nemen. Star Marine Chemicals kan rekenen op 35 jaar expertise in maritieme
reinigingschemicaliën, waterbehandeling, tankreinigingsmiddelen en andere producten voor de
maritieme sector.
Vorig jaar werd door WVT Industries het bedrijf Innovis ( www.dipp.be) overgenomen, toonaangevende
toeleverancier in België en Frankrijk van kwalitatieve reinigingsproducten voor de food sector en lichte
industrie. 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. Voornaamste eind klanten zijn de voedingsspeciaalzaken
zoals bakkers, slagers, frituren, hotels, en restaurants,…

Meer over WVT Industries: www.wvt.be, www.starmarine.nl et www.dipp.eu

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 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 informatie vindt u opnze website: www.sofindev.com
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