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Sofindev bereikt akkoord met de familie Claes omtrent instap in het kapitaal van Group Claes.  

 

Sofindev stapt via haar fonds Sofindev IV in het kapitaal van Group Claes, waarin het een 

meerderheidsbelang verwerft. De familie Claes en het management behouden een substantieel 

minderheidsbelang. Group Claes is het moeder bedrijf van Claes Distribution en Claes Machines.  

 

 

 Claes Distribution profileert zich als totaalleverancier voor de 

voedselverwerkende sector en biedt een ruim en kwalitatief assortiment 

aan producten, zoals kruiden, sauzen, marinades en specerijen, 

voedingswaren, darmen, verpakkingen, inrichting voor winkel-werkhuis-

keuken en hygiëneproducten. Vanuit haar distributiecentrum in Paal en 

via een eigen vloot vrachtwagens, zorgt zij voor een betrouwbare levering 

van orders afkomstig van klanten over gans België, Nederland, 

Luxemburg en Frankrijk. 

 

 Claes Machines distribueert een ruim assortiment aan kwalitatief 

hoogstaande machines voor de voedingsindustrie die de klant 

performante oplossingen bieden voor de verwerking van o.a. vlees, 

gevogelte, vis, en kant-en-klare maaltijden. Claes Machines verdeelt 

naast vleesverwerkingsmachines ook machines voor het verpakken van 

vers vlees, vleeswaren, vis, en bereide maaltijden. Claes Machines heeft 

een eigen servicedienst die de installatie, herstelling en het onderhoud van 

de toestellen uitvoert. 

 

Via het partnership met Sofindev bereidt Group Claes zich voor om de komende jaren verder te groeien als 

gespecialiseerde groothandel en dienstverlener gericht naar de voedingssector, met de bedoeling om via 

overnames haar aanbod en service aan klanten nog verder te verbeteren. Group Claes realiseerde in 2017 

een geconsolideerde omzet van ca. €58 miljoen met 124 medewerkers. 

  

De gebroeders Claes, huidige aandeelhouders van Group Claes wensten een partner aan te trekken die de 

continuïteit kan verzekeren en de verdere groei kan ondersteunen. Ronny Claes, CEO van Group Claes, 

Peter Claes en Marc Van Baelen, blijven ook na de gedeeltelijke verkoop mede-aandeelhouder en 

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. 

  

Sofindev is een gevestigde waarde in de Belgische private-equitywereld, die reeds meer dan een kwarteeuw 

investeert in kleine en middelgrote ondernemingen met het oog op verdere groei en professionalisering. In 

2015 werd een nieuw Sofindev fonds opgericht, Sofindev IV. Group Claes is de vijfde participatie van 

Sofindev IV, naast Fedrus International, Geodynamics, Novy en House of Talents.  

 

Van Havermaet trad op als adviseur voor de familie Claes, KPMG en Argo Law voor Sofindev.  

http://sofindev.be/

