KeBeK Private Equity verkoopt Alphamin aan Brenntag
Strombeek-Bever, 16 augustus 2018 – KeBeK Private Equity heeft vandaag de
verkoop van haar participatie in Alphamin NV aan Brenntag, een wereldspeler
op het vlak chemische distributie, aangekondigd. Alphamin is een zgn. specialty
distributor, die zich vooral richt op was (wax), elastische stabilisatoren en
specialty polymers.
De 20 medewerkers van Alphamin, met hoofdzetel in Waver en filiaal in New Jersey,
staan ten dienste van honderden klanten die wereldwijd, maar vooral in Europa en de
Verenigde Staten, aanwezig zijn. Deze klanten hebben activiteiten in uiteenlopende
sectoren, zoals infrastructuurwerken, bouwmaterialen, automobiel, cosmetica,
drukkerijen, plastic, enz. De klanten en leveranciers van Alphamin waarderen vooral de
uitgebreide productkennis en vlekkeloze logistieke ondersteuning van Alphamin. Door
deze overname zal Brenntag zijn technische kennis verbeteren, zijn aanwezigheid in
specifieke niches uitbreiden en zijn aanbod naar klanten in zijn material sciences afdeling
versterken.
Over het afgelopen boekjaar (dat eindigde op 30 juni 2018) bedroeg de omzet van
Alphamin ongeveer 45 miljoen EUR. In januari 2014 verwierf KeBeK Private Equity
een meerderheidsbelang in Alphamin en heeft sedertdien, samen het managementteam
van Alphamin, de productportfolio succesvol geoptimaliseerd. De verkopers werden in
deze transactie bijgestaan BNP Paribas Corporate Finance (financiële adviseur) en Baker
& McKenzie (juridische adviseur).
Over KeBeK Private Equity
KeBeK is een onafhankelijk Belgisch private equity fonds dat investeert in solide,
kleine tot middelgrote ondernemingen met een aantoonbaar potentieel voor verdere
waardecreatie. KeBeK ondersteunt actief de management teams van haar portfoliobedrijven met de implementatie van een gemeenschappelijk gedefinieerde
bedrijfsstrategie. KeBeK neemt in het algemeen controle-belangen, maar zonder
tussenkomst in de dagelijkse bedrijfsleiding. KeBeK's huidige portefeuille bestaat uit
7 bedrijven. Het fonds wordt beheerd door 4 partners die reeds vele jaren
samenwerken en die een bewezen staat van dienst hebben in de private equity sector.
De middelen van KeBeK worden verschaft door erkende institutionele investeerders,
family offices en succesvolle ondernemers.
Meer informatie op www.kebek.be.
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About Brenntag
Brenntag, the global market leader in chemical distribution, covers all major markets
with its extensive product and service portfolio. Headquartered in Essen, Germany,
the company operates a global network with more than 530 locations in 74 countries
and a workforce of more than 16,000 employees. In 2017, the company generated
sales of EUR 11.7 billion (USD 13.3 billion) worldwide. Brenntag connects chemical
manufacturers and chemical users. The company supports its customers and suppliers
with tailor-made distribution solutions for industrial and specialty chemicals. With
over 10,000 products and a world-class supplier base, Brenntag offers one-stop-shop
solutions to around 185,000 customers. This includes specific application technology,
an extensive technical support and value-added services such as just-in-time delivery,
product mixing, formulation, repackaging, inventory management and drum return
handling. Long-standing experience and local excellence in the individual countries
characterize the global market leader for chemical distribution.
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