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Sofindev sluit een partnership met Arco, een leidende speler in koeltechniek in België 

1 december 2022 

Sofindev heeft een overeenkomst bereikt met Luc Van Raemdonck, oprichter van Arco, over een partnership 
met Arco, waarin Sofindev een meerderheidsbelang neemt. Luc Van Raemdonck blijft mee verantwoordelijk 
voor de dagelijkse leiding van Arco, samen met algemeen directeur Sébastien Farinotti en operationeel 
leidinggevende Steven Bruggeman. 

Met de komst van Sofindev bereidt Arco zich voor om haar sterke groeitraject van de voorbije jaren voort te 
zetten. Dit partnership heeft als ambitie de positie van Arco als vooraanstaande specialist in koeltechniek - van 
industriële koeling tot vriesinstallaties, van koelmeubel, koelvitrine of koelcel voor in de supermarkt tot een 
luchtbehandelingssysteem - in België verder te versterken door nog meer in te zetten op innovatie, service en 
betrouwbaarheid. Op die manier wil Arco haar klanten, in de voedingsindustrie, voedingsretail, farma en 
logistiek, een uitmuntende service blijven bieden op het gebied van energie-efficiënte en milieuvriendelijke 
koelinstallaties.  

 

Over Arco 

Arco is een Belgische onderneming met een jarenlange expertise in koeltechniek. Arco werd opgericht door 
Luc Van Raemdonck en heeft drie vestigingen in België: in Lokeren, waar het hoofdkantoor gevestigd is, in Geel 
en in Charleroi.  

Industriële koeling kent geen geheimen voor Arco. Als koeltechnisch bedrijf ontwikkelt, vernieuwt, installeert 
en onderhoudt Arco koel- en vriesinstallaties, supermarktinstallaties, airconditioning en warmtepompen en 



luchtbehandelingssystemen. Arco is gespecialiseerd in het ontwikkelen, vernieuwen, installeren en 
onderhouden van koel- en vriesinstallaties op basis van natuurlijke koelmiddelen zoals ammoniak of CO2. Elk 
koeltechnisch project is uniek, en daarom werkt Arco nauw samen met de klant om tot de beste oplossing te 
komen.   

Koeltechniek vertegenwoordigt een belangrijk deel van de energie-consumptie van haar klanten. Dankzij 
vernieuwende installaties op basis van natuurlijke koelmiddelen draagt Arco bij tot meer energie-efficiëntie 
en duurzame koeltechniek om levensmiddelen en farmaceutische producten op de juiste temperatuur te 
produceren en te bewaren. 

 

 

Dankzij een diepgaande kennis van koudetechniek, in combinatie met wet- en regelgeving, en aangevuld met 
de noodzakelijke certificeringen, is Arco thuis in alle mogelijke koeltechnieken. Arco positioneert zich als een 
proactieve partner die in alle fasen van een project meedenkt en zorgt voor praktische oplossingen. Al vanaf 
de ontwerpfase tot en met de oplevering ondersteunen koeltechnische specialisten de klanten en hun 
projecten. In 2021 realiseerde Arco c. € 32 miljoen omzet met ruim 100 medewerkers. 

Naast de ontwikkeling en installatie, beschikt Arco over een team van gespecialiseerde en gecertificeerde 
monteurs om het onderhoud van koeltechnische systemen te waarborgen. Arco biedt ook een 24-
uursstoringsdienst aan haar klanten. 

Met Sofindev haalt Arco een slagkrachtige financiële en strategische partner aan boord om de sterke groei van 
haar activiteiten voort te zetten. Arco zal daarbij haar positie op de thuismarkt trachten te versterken en haar 
groei in België en mogelijk daarbuiten verder zetten. Strategische overnames van complementaire bedrijven 
worden niet uitgesloten. 

 



Luc Van Raemdonck, gedelegeerd bestuurder Arco:  

“Na de sterke groei van de afgelopen jaren zijn we op zoek gegaan naar verdere strategische en financiële 
ondersteuning en een partij die de continuïteit kan verzekeren. Deze heeft Arco gevonden bij Sofindev, die 
naast de strategische en financiële expertise die ze aan boord brengt, ook respect heeft voor de 
bedrijfscultuur van Arco. Dit is vanaf de eerste kennismaking duidelijk tot uiting gekomen. Met Sofindev halen 
we een sterke partner aan boord die ons verder zal ondersteunen in onze groeiambities.” 

Jan Camerlynck en Jean-Roger de Bandt, Partners Sofindev:  

“Arco is een leidende speler in België op het gebied van de ontwikkeling, installatie en onderhoud van 
koeltechnische systemen. De steeds grotere bewustwording inzake duurzaamheid, natuurlijke koelmiddelen 
en energie-efficiëntie en de daarmee gepaarde regelgeving zorgen ervoor dat deze sector in volle ontwikkeling 
is met heel wat groeimogelijkheden. Dit partnership past perfect binnen onze strategie om de groei van 
toonaangevende ondernemingen te ondersteunen en op die manier betekenisvolle waarde te creëren in 
partnership met de ondernemer, het aanwezige leiderschap binnen de onderneming en alle medewerkers.” 

 
Arco is de achtste investering van Sofindev V dat eind 2019 werd opgericht en in januari 2020 haar kapitaal 
van €170 miljoen toegezegd kreeg. Eerdere investeringen van Sofindev V zijn de IT-dienstverlener Christiaens, 
specialist in decoratief plaatmateriaal Vanrobaeys, de internationale softwarespeler voor de mediasector 
MediaGeniX, specialist in brandveiligheid en sprinklersystemen Altebra, digitaal marketingbureau Loyals, 
machinebouwbedrijf Delta Engineering en de internationale groothandel voor de voedingssector 
Foodpartners International. 
 
Sofindev werd geadviseerd door Argo Law, LDS Advisory en Roland Berger. Luc Van Raemdonck en Arco 
werden geadviseerd door MnA en Van Reybrouck. 

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 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 IV en V hebben tussen 2015 en 2022 meer dan € 230 miljoen kapitaal geïnvesteerd in 16 
kleine en middelgrote bedrijven. Momenteel beheert het Sofindev team het Sofindev IV fonds (°2015) met 
een toegezegd kapitaal van € 107 miljoen en het eind 2019 opgehaalde Sofindev V fonds (°december 2019), 
met totale toezeggingen van € 170 miljoen. Sofindev neemt zowel meerderheden als significante 
minderheidsposities 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 over Sofindev op onze website: www.sofindev.com 
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