KeBeK Private Equity bereikt een akkoord omtrent een succesvolle
verkoop van haar participatie in Lunch Garden
Strombeek-Bever, 10-12-2015 – Tijdens een buitengewone ondernemingsraad bij
Lunch Garden werd vandaag bekend gemaakt dat Bregal Freshstream de nieuwe
eigenaar wordt van het bedrijf. De nieuwe eigenaar, een investeringsfonds gebaseerd
in Londen, wil de vorige eigenaars bedanken voor de inspanningen die de afgelopen
jaren werden geleverd en drukt haar ambitie uit om Lunch Garden verder te laten
groeien.
Na een periode van ruim 5 jaar verandert de Belgische restaurantketen Lunch Garden
van eigenaar. Vandaag werd tijdens een buitengewone ondernemingsraad aangekondigd
dat Bregal Freshstream hieromtrent een overeenkomst heeft bereikt met de huidige
eigenaars (H2 Equity Partners, KeBeK Private Equity en Solferino Holding NV). Bregal
Freshstream is een investeringsfonds gebaseerd in Londen. De transactie is nog
afhankelijk van de goedkeuring door de Belgische mededingingsautoriteiten.
De afgelopen 5 jaar werd intens gewerkt aan de herpositionering van Lunch Garden. Zo
werd meer dan 50€ miljoen geïnvesteerd in de modernisering van de bestaande
restaurants en in de opening van een aantal nieuwe restaurants. Daarnaast werd een
samenwerking aangegaan met Total voor de uitbating van wegrestaurants, sterk ingezet
op marketing en een nieuwe cao onderhandeld. Deze veranderingen hebben het bedrijf
klaargemaakt voor de toekomst.
Bregal Freshstream wil de vorige eigenaars bedanken voor deze belangrijke
inspanningen. Op deze sterke fundamenten willen de nieuwe eigenaars Lunch Garden
verder laten groeien. Om deze ambitie waar te maken zal met het management, dat
voltallig op post blijft, een ontwikkelingsstrategie worden uitgewerkt. Voor het huidig
personeel verandert er niets.
Rayhan Davis, Chief Investment Officer bij Bregal Freshstream : “We zijn zeer tevreden
vandaag deze overeenkomst te kunnen aankondigen. Bregal Freshstream wil
voortbouwen op de fundamenten die de afgelopen jaren door de vorige eigenaars zijn
opgebouwd. We hebben de ambitie om, samen met alle medewerkers van Lunch Garden,
het bedrijf verder te laten groeien.”

Annick Van Overstraeten, CEO van Lunch Garden: “Ik wens de vorige eigenaars te
bedanken voor het traject dat we samen de afgelopen 5 jaar hebben afgelegd: het bedrijf
is nu klaar om verder te groeien. Ik wens ook het personeel te bedanken voor de geleverde
inspanningen tijdens de afgelopen jaren en kijk er naar uit om, samen met Bregal
Freshstream, een nieuwe bladzijde van de Lunch Garden geschiedenis te kunnen
schrijven.”

Meer informatie over Lunch Garden:
Lunch Garden is een Belgische keten van zelfbedieningsrestaurants opgericht in 1966. Het concept van
Lunch Garden is uniek: snel tafelen met evenwichtige maaltijden tegen een betaalbare prijs. Lunch Garden
biedt haar klanten een ruim assortiment lekkere gerechten met kwaliteitsvolle producten en scoort
traditioneel sterk met de lievelingsgerechten van de Belg, zoals de steak met frieten en de vol-au-vent.
Lunch Garden is het familierestaurant bij uitstek. De restaurants zijn zo ingericht om even uit de dagelijkse
sfeer te breken en met de hele familie te genieten van een maaltijd op een budgetvriendelijke manier.
Vandaag telt het bedrijf ongeveer 1.300 medewerkers en 71 restaurants, verspreid over heel België, bijna
allemaal 7 dagen op 7 open. In 2014 draaide Lunch Garden een omzet van ongeveer 136 miljoen euro.
Meer info op www.lunchgarden.com

Meer informatie over Bregal Freshstream:
Bregal Freshstream is een private equity fonds gespecialiseerd in mid-market investeringen. Het is een
groeifonds dat vooral actief is in de UK en de Benelux en dat zich richt op verschillende sectoren. Haar
strategie is om een meerderheidsbelang te verwerven in de bedrijven waarin het investeert. Toch kan
Bregal Freshstream ook investeren in de gehele kapitaalstructuur van een bedrijf, zoals bv. schulden en
afgeleiden. Belangrijk is dat Bregal Freshstream niet enkel investeert, maar ook partnerships aangaat met
de eigenaars en de management teams van haar portfolio bedrijven. Dit lijkt immers de beste manier om
haar ambitie van groei te bewerkstelligen. Bregal Freshstream werd gelanceerd in september 2015 met
een waarde van €600m van Bregal Investments, een familiefonds.

Meer informatie over KeBeK Private Equity:
KeBeK participeert in solide, middelgrote bedrijven met een duidelijk 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 5 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. Recent werd de investering in Cardoen (multi-merken autoverdeler)
aangekondigd. 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.

