KeBeK Private Equity gaat de groei van Cardoen mee ondersteunen
Strombeek-Bever, 6 november 2015 – KeBeK Private Equity heeft een akkoord bereikt met
Karel Cardoen omtrent de verwerving van een controleparticipatie in autosupermarktketen
Cardoen. Deze transactie is de eerste investering van het tweede KeBeK-fonds, dat in juni
jl. werd opgericht. Karel Cardoen blijft een belangrijke aandeelhouder van Cardoen en zal
nu samen met KeBeK de verdere expansie van de onderneming realiseren.
KeBeK participeert in solide, middelgrote bedrijven met een identificeerbaar potentieel voor
verdere groei en waardecreatie. KeBeK ondersteunt actief het managementteam van haar
participaties bij de uitvoering van de ondernemingsstrategie, zonder evenwel een operationele rol
te vervullen. KeBeK I telt 8 participaties, waarvan 6 in december 2012 werden overgenomen van
KBC Private Equity. In 2014 werden Alphamin (een distributeur van chemische producten en
additieven) en Mifratel (een contact center) aan de portefeuille toegevoegd. De afgelopen 12
maanden werden 2 participaties succesvol verkocht, nl. Petainer (een producent van PET-flessen,
voornamelijk actief in Scandinavië) en Amis (een Sloveens-Kroatische telecomoperator).
Cardoen werd in 1949 opgericht door Albert Cardoen, de vader van de huidige CEO, Karel
Cardoen. Cardoen heeft haar hoofdzetel in Wilrijk en baat 11 autosupermarkten uit in België. Het
bedrijf biedt voornamelijk nieuwe wagens aan van een 25-tal merken tegen de laagste prijs. Verder
is Cardoen ook actief in trading van auto’s. Cardoen heeft de afgelopen jaren een mooie groei
opgetekend dankzij de opening van enkele nieuwe vestigingen. Vorig jaar verkocht Cardoen
ongeveer 9 000 auto’s (waarvan 2 000 overnames), goed voor een omzet van EUR 95 miljoen.
Hiermee is Cardoen de grootste multi-merken verkoper van personenwagens in België.
“Onder impuls van Karel Cardoen is Cardoen uitgegroeid tot een solide en gerespecteerde speler
in het Belgische autolandschap. Met haar multi-merken strategie heeft Cardoen een unieke positie
opgebouwd in de consoliderende markt van dealerships. Dankzij bijkomende diensten, zoals
onderhoudscontracten, verlengde waarborg en financieringen, weet Cardoen haar klanten sterk aan
zich te binden. Samen met Karel Cardoen en het management zullen we inzetten op de verdere
expansie van het bedrijf in België. Tevens zullen we actief de mogelijkheid onderzoeken om
activiteiten op te starten in het buitenland.”, zegt Gert Van Huffel, managing partner van KeBeK
Private Equity.
“Ik ben verheugd om KeBeK als meerderheidsaandeelhouder van Cardoen te mogen ontvangen.
Zij erkennen de unieke positie van ons bedrijf en staan klaar om samen aan de kar te trekken voor
de verdere uitbouw van de groep.” voegt Karel Cardoen toe.
De transactie is nog afhankelijk van de goedkeuring door de Belgische mededingingsautoriteiten.
Verwacht wordt dat de investering in de loop van de maand december kan worden afgerond.

Voor meer informatie
Cardoen – www.cardoen.be
Contacteer: Karel Cardoen: k.cardoen@cardoen.be of +32 3 870 75 25
KeBeK – www.kebek.be
Contacteer: Gert Van Huffel: gert.vanhuffel@kebek.be of +32 2 669 90 25

Over KeBeK
KeBeK participeert in solide, middelgrote bedrijven met een identificeerbaar potentieel voor verdere groei
en waardecreatie. KeBeK ondersteunt actief het managementteam van haar participaties bij de uitvoering
van de ondernemingsstrategie, zonder evenwel een operationele rol te vervullen. KeBeK I telt 8 participaties,
waarvan 6 in december 2012 werden overgenomen van KBC Private Equity. In 2014 werden Alphamin
(een distributeur van chemische producten en additieven) en Mifratel (een contact center) aan de portefeuille
toegevoegd. De afgelopen 12 maanden werden 2 participaties succesvol verkocht, nl. Petainer (een
producent van PET-flessen, voornamelijk actief in Scandinavië) en Amis (een Sloveens-Kroatische
telecomoperator). Meer informatie op www.kebek.be.

Over Cardoen
Cardoen is een Belgisch netwerk van autosupermarkten. Het was de eerste autosupermarkt die in België
werd opgestart. Cardoen verkoopt vooral nieuwe auto’s aan de laagste prijs door inkoop in diverse Europese
landen. Cardoen heeft elf vestigingen: Antwerpen, Lier, Brugge, Hasselt, Gent, Dendermonde, Vilvoorde,
Brussel (Zaventem), Halle, Doornik en Namen. Meer informatie op www.cardoen.be

