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KeBeK PRIVATE EQUITY NEEMT SAMEN MET HET MANAGEMENT
ALPHAMIN OVER
KeBeK heeft samen met het managementteam, onder leiding van CEO Marc Beuken, de
aandelen van Alphamin overgenomen van Indufin -een investeringsmaatschappij- en een aantal
minderheidsaandeelhouders. Alphamin is de eerste nieuwe investering van KeBeK sedert de
overname van 8 participaties van KBC Private Equity in december 2012.
Alphamin is een distributeur van chemische producten en additieven, die wereldwijd actief is.
Alphamin richt zich op drie specifieke marktsegmenten, nl. bitumenverbeteraars, was en
speciale polymeren. Alphamin heeft de kennis in huis om haar klanten de meest aangewezen
producten te leveren opdat de eindproducten van de klanten de gewenste functionaliteiten
krijgen. Voorbeelden van deze functionaliteiten zijn betere weersbestendigheid, grotere
schokabsorptie of een gewijzigde viscositeit. Alphamin heeft meer dan 200 klanten en is actief
in meer dan 50 landen. De klanten zijn actief in uiteenlopende sectoren, zoals wegenbouw,
bouwmaterialen, chemie en verpakking. Naast het hoofdkantoor in Waver, heeft Alphamin ook
nog een verkoopkantoor in New Jersey (VS). Over het laatste boekjaar (per 30 juni 2013) heeft
Alphamin een omzet behaald van 36,5 m€ en een bedrijfswinst van 2,3 m€.
“Vooral het ondernemingsmodel van Alphamin spreekt ons aan. Alphamin is niet louter een
distributeur, maar een partner die haar klanten toegevoegde waarde biedt door de meest
geschikte producten te leveren voor specifieke toepassingsgebieden. We menen dat Alphamin
haar activiteiten verder kan uitbouwen, zowel geografisch als in andere productgroepen.”, zegt
Floris Vansina, managing partner van KeBeK Management.
“We zijn verheugd om een partnership aan te gaan met KeBeK met wie we dezelfde waarden
en passies delen. Volgens ons is KeBeK goed geplaatst om ons de nodige steun te geven om
verschillende marktopportuniteiten om te zetten in concrete realisaties, zowel in Europa als in
Noord- en Zuid-Amerika”, voegt Marc Beuken, CEO van Alphamin, toe.

Voor meer informatie:
Alphamin – www.alphamin.com
Contacteer: Marc Beuken: marc.beuken@alphamin.com of +32 10 23 30 70
KeBeK – www.kebek.be
Contacteer: Floris Vansina: floris.vansina@kebek.be of +32 2 66 99 0 23
KeBeK is een onafhankelijk Belgisch investeringsfonds dat participeert in solide, middelgrote bedrijven
met een identificeerbaar potentieel voor verdere waardecreatie. KeBeK ondersteunt actief het
managementteam van haar participaties bij de uitvoering van de gezamelijk bepaalde
ondernemingsstrategie. KeBeK neemt meestal controleparticipaties, zonder evenwel een operationele rol
te vervullen. De huidige portefeuille van KeBeK bestaat uit negen particpaties, waarvan acht werden
overgenomen van KBC Private Equity in december 2012. De financiële middelen van KeBeK worden
onder meer verschaft door fondsen die beheerd worden door LGT Capital Partners en Five Arrows
Managers (Rothschild), twee internationaal vooraanstaande investeerders.
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