-Advertorial-

Het vermogen
om te groeien
Den Haag - ‘De ondernemer die ervoor kiest om de groei van zijn bedrijf
zelf aan te drijven, neemt de meest effectieve stap tot waardecreatie’
weet Leo Zijerveld, directeur-oprichter van Écart Invest 1 B.V. (‘Écart’).
‘Maar we zien dat een onderneming ook forse stappen vooruit kan
maken via fusies en overnames’. Zijerveld meent dat spelers in de
verpakkingssector elkaar vanwege hun specialistische verscheidenheid
kunnen aanvullen en versterken. ‘De verpakkingsmarkt is een
uitdagende markt, temeer omdat bedrijven in deze sector steeds met
creatieve oplossingen moeten komen, willen zij voldoen aan de
maatschappelijke en ecologische eisen.’

Beheersbare groei
Participatiemaatschappij Écart
heeft sinds oprichting in 1993,
in 34 ondernemingen geïnvesteerd. In bijna de helft van de
gevallen was stimulering van
de groei aanleiding om de
onderneming financieel en op
strategisch vlak te ondersteunen. Zijerveld spreekt uit ervaring wanneer hij zegt dat de
competenties van het management bepalend zijn voor het
welslagen van de groei. ‘Zelfs
achter bedrijven die vijf jaar na
de start een behoorlijke omzetgroei realiseren, gaat doorgaans een geroutineerde en
ervaren ondernemer schuil die
al eerder een bedrijf heeft opgebouwd.’
Zijerveld: ‘Een ondernemer
kan kiezen uit verschillende
groeiroutes. Onze participatieportefeuille bevat bedrijven die
zelfstandig willen en kunnen
groeien door middel van
markt- en/of productvernieuwing; weer andere participaties
baseren hun groeiplannen op
strategische overnames. De
praktijk leert dat dat bij fusies
of overnames efficiency- en
synergievoordelen zijn te behalen.’
Zijerveld benadrukt dat hij,
ongeacht de gekozen groeiroute, voorstander is van beheers-

bare groei. ‘Snelle groei in combinatie met gebrek aan inzicht
kan tot problemen leiden. Een
bekwaam ondernemer zal het
groeiproces stap voor stap
doorlopen. Is (internationale)
marktexpansie zijn doel, dan is
het zaak om de kandidaat-markten één voor één te
bewerken. De weg der geleidelijkheid is eveneens raadzaam
wanneer nieuwe doelgroepen
moeten zorgen voor omzetgroei. Minstens zo belangrijk is
het dat er een heldere rapportage- en overlegstructuur is en
voldoende financiële armslag.’
Aan dit laatste kan Écart een
bijdrage leveren, aldus Zijerveld. ‘Wij hebben de ruimte
om langjarig deel te nemen in
een onderneming. Omdat onze
aandeelhouders hun geld voor
onbepaalde tijd beschikbaar
stellen, kunnen wij op onze
beurt ondernemingen gedurende langere tijd begeleiden.
GrowWork Group, Balance,
BVA Auctions, Studiekring en
Schouten zijn voorbeelden uit
onze praktijk die laten zien dat
een lange termijn oriëntatie
lonend is. Deze ondernemers
hebben uiteindelijk de meeste
waarde toegevoegd aan hun
bedrijf.’

Empack
Écart heeft dit jaar voor het

eerst een beursstand op de
Empack in Den Bosch. Zijerveld: ‘Wij hebben in de verpakkingssector expertise opgebouwd. Eén van onze eerste
participaties was actief in deze
markt en ook vandaag de dag
investeren we in twee verpakkingsbedrijven. Interessant is
dat de sector volop in beweging
is en innoveert als geen ander.
Wij kunnen verpakkingsbedrijven ondersteunen om hun
ambities waar te maken. Afgezien van kapitaal bieden wij de
kennis, het netwerk en de competenties om een optimale ontwikkeling van bedrijven te stimuleren en te begeleiden. Het
ondernemen laten wij aan de
ondernemer. Dat betekent dat
wij hoge eisen stellen aan
diens kennis, kunde en betrokkenheid; kwaliteiten die in de
regel worden toegeschreven
aan de directeur-grootaandeelhouder. Hij kent zijn product,
leveranciers en klantenkring
als geen ander en beschikt over
de noodzakelijke ondernemersvaardigheden. Maar we
hebben ook te maken met situaties waarin de directeur-grootaandeelhouder wel
ziet dat zijn bedrijf potentie
heeft, maar de doorontwikkeling van zijn bedrijf toch liever
uit handen geeft. Leeftijd of
gezondheid kunnen daarbij
een rol spelen, maar het kan

Drs. Leo Zijerveld, oprichter en directeur van Écart Invest 1
B.V.: “De verpakkingsbranche is volop in beweging en
innoveert als geen ander.”

ook zo zijn dat hij zich na succesvol ondernemerschap op
een andere manier wil ontplooien.’

Continuïteit
‘Wanneer het bestaande
management overweegt om
een stapje terug te doen, maar
wel de continuïteit van het
bedrijf wil waarborgen, dan ligt
bedrijfsopvolging voor de hand.
Soms dient zich binnen de
eigen organisatie (of familie)
een geschikte opvolger aan. Is
dit niet het geval, dan is het
aantrekken van een manager
van buitenaf een logische keuze. Op basis van onze ervaringen met Management Buy-in
transacties hebben wij een
solide overnamestructuur ontwikkeld. Bij een bedrijfsovername stellen wij de verkopende
partij in de gelegenheid om het
merendeel van de aandelen
aan ons te verkopen. Hierdoor
heeft de verkoper meteen cash
in handen, terwijl zijn risico is
verkleind. Vervolgens speuren
wij gezamenlijk naar nieuw
management dat over de juiste
kwaliteiten beschikt èn bereid
is om zelf te investeren in het
bedrijf dat hij/zij gaat leiden.
Een bedrijfsopvolging staat de
groei niet in de weg. SFA Packaging B.V. (Middelharnis) en
Schutte bagclosures (Uden)
zijn verpakkingsbedrijven

Écart begon in 1993 met een eigen vermogen van 2,2 miljoen
euro maar beschikt vandaag de dag - met ruim 30 aandeelhouders - over een gestort kapitaal van 28 miljoen euro. De
waarde bedraagt momenteel EUR 37 miljoen. Het management is ook aandeelhouder en exclusief verbonden aan Écart.
USP
-Investeert voor onbepaalde tijd en kan zodoende participeren met een lange termijn horizon;
- De investeringen - in de vorm van aandelen en achtergestelde leningen - richten zich op bedrijven met een ondernemingswaarde van EUR 5 - 25 miljoen.
-Écart laat het ondernemen aan de ondernemer en zoekt
derhalve samenwerking met bekwaam en (financieel)
betrokken management;
- Speerpuntsectoren zijn de verpakkingsbranche, ICT en
detachering;
- Als ervaren en professionele participatiemaatschappij met
kennis van ondernemen draagt Écart bij aan waardecreatie;
- Korte lijnen, financiële/ juridische/ fiscale ondersteuning,
corporate governance, snelle dealvorming.

waar nieuw management het
bedrijf heeft voortgezet. Beide
bedrijven maken een mooie
ontwikkeling door. Zo is Schutte onder leiding van het nieuwe
management, de heren Abbenhuis en Bruisten, uitgegroeid
tot een mondiale speler. Sinds
hun aantreden is de aandacht
van de beide managers gericht
op verdere expansie in en buiten Europa. Medio 2012 realiseerden zij de overname van
het Duitse Clip-Technik, waarmee de toch al stevige positie

Voor meer informatie: www.écart.nl

van Schutte als Europees
marktleider werd verstevigd. In
het voorjaar van 2016 neemt
Schutte eveneens de aandelen
over van Klaus Martin Clipbänder GmbH (Hohenfels, Duitsland), producent van een uitgebreid scala aan standaard en op
maat gemaakte Clipband. In
2016 deed Schutte bovendien
haar intrede op ’s-werelds
grootste afzetgebied, de Verenigde Staten. Wij zien uit naar
een partnership met soortgelijke ambitieuze ondernemers.’

