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Sofindev creëert nieuw Sofindev VI fonds met € 250 miljoen kapitaal 

 
Diegem, 23 December 2022 – Sofindev, een toonaangevende investeringsmaatschappij 
gespecialiseerd in private equity investeringen (buy-outs en groeikapitaal) in kleine en middelgrote 
ondernemingen gevestigd in de Benelux, creëert een nieuw fonds, Sofindev VI, met een kapitaal van 
€ 250 miljoen. Het nieuwe fonds beoogt een verderzetting van de strategie van Sofindev om 
betekenisvolle waarde te creëren door middel van betrouwbare partnerships met ambitieuze 
ondernemers in kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux regio. Om de groei van Sofindev en 
haar participaties te ondersteunen werd het team van Sofindev de voorbije maanden sterk uitgebreid 
en werd een Nederlandse partner aangetrokken. 

Sofindev Management, de fondsmanager van de Sofindev fondsen, is verheugd te melden dat een nieuw 
fonds, Sofindev VI, werd gecreëerd met een kapitaal van € 250 miljoen, significant meer dan het vorige fonds 
Sofindev V en het maximum bedrag dat vooropgesteld was. Voor het ophalen van dit fonds kreeg het 
management van Sofindev bijzonder veel vraag van bestaande investeerders van haar voorgaande fondsen en 
tegelijk ook van nieuwe investeerders, die het vooropgestelde bedrag van € 250 miljoen ruim overschrijdt. 

 

Een eerste closing van Sofindev VI vond plaats op 22 december 2022 en een finale closing zal plaats vinden in 
het begin van 2023. De sterke interesse van huidige investeerders van de fondsen Sofindev IV en Sofindev V 
vormen de basis, en overgrote meerderheid van het kapitaal van het nieuwe Sofindev VI fonds. Deze 
investeerdersbasis bestaat uit een mix van een aantal gerenommeerde ondernemers en familiale 
investeerders, evenals een beperkt aantal vooraanstaande institutionele investeerders. Net zoals bij de vorige 
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Sofindev fondsen is ook bij Sofindev VI een aanzienlijk deel van het kapitaal ingevuld door ondernemers en 
familiale aandeelhouders van de bedrijven waarin Sofindev geïnvesteerd heeft.  

Sofindev IV heeft in de periode van 2015 tot 2019 geïnvesteerd in acht bedrijven en realiseerde tot op heden 
vijf succesvolle exits, met de verkoop van HR-dienstenbedrijf House of Talents in februari 2019, de verkoop 
van softwarebedrijf GeoDynamics in december 2020, de verkoop van dampkappenproducent Novy in juli 
2021, de verkoop van het belang in de dak- en gevelmaterialengroep Fedrus International in oktober 2021 en 
de verkoop van groothandel voor de voedingssector Group Claes in februari 2022. De portefeuille van Sofindev 
IV omvat de volgende drie investeringen: de aanbieder van bedrijfsdata Companyweb, Mabo Group, specialist 
in niche heftrucks en automatisch geleide voertuigen en WVT Group, producent van reinigingsmiddelen voor 
de industrie, voeding- en maritieme sector.   

In december 2019 lanceerde Sofindev Management het fonds Sofindev V (afgesloten in januari 2020) met een 
kapitaal van € 170 miljoen. Drie jaar later heeft Sofindev V participaties genomen in acht bedrijven gevestigd 
in de Benelux, die op hun beurt al negen overnames gerealiseerd hebben, in binnen- en buitenland. Zo werd 
geïnvesteerd in IT-dienstenbedrijf Christiaens, specialist in decoratief plaatmateriaal Vanrobaeys, 
softwarebedrijf MediaGeniX, wereldwijd actief in oplossingen voor het beheer van content in de mediasector, 
specialist in brandveiligheid en sprinklersystemen Altebra, leverancier van digitale transformatie -en marketing 
diensten Loyals Group, machinebouwbedrijf Delta Engineering en toeleverancier van de voedingskleinhandel 
en voedselverwerkende sector Foodpartners International. De meest recente investering in Arco, specialist in 
koeltechnische installaties, service en onderhoud, werd op 1 december 2022 aangekondigd. 

Volledig in lijn met de succesvolle investeringsstrategie van Sofindev IV en V en met de uitgebreide ervaring 
en vaardigheden van het team, zal het nieuwe Sofindev VI fonds verder blijven focussen op het aangaan van 
partnerships met ambitieuze ondernemers en managers van kleine en middelgrote ondernemingen die actief 
zijn binnen attractieve marktsegmenten. Sofindev VI zal de weg verderzetten die Sofindev V is ingeslagen en 
ook participaties verwerven in Nederlandse bedrijven, naast de focus op de historische thuismarkt België, 
waarin Sofindev blijvend een leidende rol wil spelen. Sofindev VI zal zowel meerderheidsbelangen als 
significante minderheden en 50% participaties nemen. Sofindev benadert de markt als generalist, maar heeft 
relevante ervaring opgebouwd binnen verschillende sectoren zoals digitaal gedreven zakelijke dienstverlening, 
diensten -en handelsbedrijven die een onmisbare schakel vormen in de logistiek en toeleveringsketen van 
diverse sectoren (voeding, farma, bouw,…) en nichebedrijven in de maakindustrie. Deze sectoren en niches 
worden bovendien gekenmerkt door een aantal fundamentele macro-trends die de groei in deze sectoren 
ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de noodzaak om digitaal te transformeren in alle sectoren, een 
grotere focus op duurzaamheid in alle aspecten van het ondernemen en het streven naar efficiëntie, wat vaak 
een impuls betekent voor het uitbesteden van niet-kerntaken. Bovendien worden deze sectoren vaak 
gekenmerkt door een grote fragmentatie waardoor consolidatie en schaalvergroting via fusies en overnames 
tot extra waardecreatie kan leiden.  

 
Om haar investeringsstrategie te kunnen blijven waarmaken heeft het management van Sofindev, de 
beheerder van de Sofindev fondsen, haar team in het afgelopen jaar sterk uitgebreid. Het jaar 2022 werd 
gestart met een team van negen personen, waarvan zeven actief in het investeringsteam. Begin 2023 zal het 
Sofindev team veertien personen tellen, waarvan elf in het investeringsteam. We kondigden al eerder aan dat 
twee analisten, Hugo Thys en Hector Bostoen, ons in september 2022 vervoegd hebben en ook dat Nicolas De 
Bruyne vanaf november 2022 Sofindev vervoegd heeft als investeringsmanager. Vanaf januari 2023 start 
Lodewijk Koeman als partner bij Sofindev, om Sofindev op de kaart te helpen zetten in Nederland.  
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Eric Van Droogenbroeck en Jan Camerlynck, Managing Partners van Sofindev: “We zijn onze bestaande 
aandeelhoudersbasis enorm dankbaar voor de steun die we de voorbije jaren genoten hebben en ook nu weer 
mogen ervaren. Daarmee tonen ze hun blijvend vertrouwen in ons team en onze strategie. Uiteraard zijn we 
ook bijzonder blij en dankbaar voor het vertrouwen van een significant aantal nieuwe, zeer kwalitatieve 
investeerders. Ondanks de uitdagende economische, sociale en geopolitieke omgeving waarin we ons 
bevinden, die tot grote onzekerheid leidt, hebben we van hen het massale vertrouwen gekregen om onze 
groei en ontwikkeling als toonaangevende private equity speler in de Benelux verder te zetten. Daarnaast zijn 
we ook de partners in onze portefeuillebedrijven in het bijzonder dankbaar, voor de fantastische 
samenwerking en voor hun bijdrage aan de betekenisvolle waarde die we samen proberen te creëren voor 
alle stakeholders”. 

 

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 
– gecontroleerd door de familie Boël – en de familie Colruyt. Sindsdien is het Sofindev-team geëvolueerd naar 
volledige onafhankelijkheid en heeft het zich omringd met een groter aantal gerespecteerde familiale en 
(internationale) institutionele investeerders. Onder deze investeerders bevinden zich ondernemers en 
eigenaars van familiebedrijven waarin Sofindev in het verleden heeft geïnvesteerd. 
 
De drie meest recente Sofindev-fondsen vertegenwoordigen samen een toegezegd kapitaal van meer dan € 
500 miljoen. Sinds 2015 werd door de fondsen Sofindev IV en V meer dan € 230 miljoen kapitaal geïnvesteerd 
in 16 kleine en middelgrote bedrijven, die op hun beurt meer dan 20 overnames gerealiseerd hebben, zowel 
nationaal als internationaal. Met de oprichting van Sofindev VI beheert het Sofindev team drie opeenvolgende 
fondsen: het Sofindev IV-fonds (°2015), met een toegezegd kapitaal van € 107 miljoen en nog drie participaties, 
het eind 2019 opgehaalde Sofindev V-fonds, met totale toezeggingen van € 170 miljoen en acht participaties 
en het eind 2022 gelanceerde Sofindev VI-fonds met een kapitaal van € 250 miljoen. Net als Sofindev IV en 
Sofindev V zal Sofindev VI investeren 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 details op onze website: www.sofindev.com 

http://www.sofindev.com/

