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Down2Earth stapt in lijkkisten van Funico
16 september 2014 00:00

Marc De Roo

Het Belgische durfkapitaalfonds Down2Earth is in vergevorderde gesprekken met Gimv
over de overname van de lijkkistenfabrikant Funico in Aalter. Funico is een grote speler
in West-Europa.

Down2Earth, het jonge investeringsfonds van Ivo Marechal (ex-CEO van Essers) en Alain Keppens (ex-
Gimv) heeft een nieuwe overname in het vizier: de doodkistenmaker Funico.

'We verwachten de deal voor eind oktober te kunnen afronden', bevestigt Marechal het bericht uit De
Standaard. Hoeveel Down2Earth in het bedrijf pompt, wil Marechal niet kwijt. 'Maar we gaan zeker lo-
kaal investeren. We geloven in het groeiverhaal'. Verwacht wordt dat de markt de volgende 20 jaar ge-
middeld met 1 à 2 procent per jaar groeit. Er zijn veel kleine spelers, maar die kampen vaak met succes-
sieproblemen of hebben te weinig schaalgrootte.

'Om de dalende prijzen, als gevolg van de toenemende populariteit van crematies en urnes, te counteren,
is schaalgrootte heel belangrijk', zegt Marechal.

Hij wil Funico, dat in ons land meer dan 50 procent van de markt heeft en in Europa tot de grote spe-
lers behoort, voort doen groeien, niet alleen in Frankrijk, waar het al aanwezig is, maar ook in Neder-
land en andere Europese landen. Funico produceert 80.000 lijkkisten per jaar, goed voor een omzet van
circa 20 miljoen euro en 2,5 miljoen euro bedrijfskasstroom.

Marechal: 'In vijf jaar tijd willen we de productie opvoeren naar 125.000 tot 150.000 kisten per jaar.'
Funico is voor meer dan 50 procent in handen van Gimv en Vectis, het financieel fonds waarin Gimv
aandeelhouder is. Zij betaalden in 2006 3,2 miljoen euro voor een controlebelang. Bedrijfsleider Bart
Decuypere zegt in de nieuwe constellatie zijn positie te kunnen verstevigen. 'Dankzij Down2Earth kan
ik ook mijn ambitie om onze positie in Frankrijk en Nederland uit te bouwen waarmaken.'

Met Funico is het jonge Down2Earth aan zijn vierde investering toe in één jaar. De eerste transactie was
de overname van Con- teyor, een specialist in herbruikbare textielverpakkingen, vooral voor de autosec-
tor. Daarna volgde een investering in Hertecant Flanges, een producent van roestvaste stalen flenzen
voor de energiesector. Begin augustus stapte Down2Earth in het Antwerpse Contraload, dat kunststof-
palletten verhuurt. Down2Earth mikt op investeringen in Belgische kmo's met groeipotentieel.

Advertentie

Copyright De Tijd

http://help.tijd.be/technisch/Welke_browser_heb_ik_nodig.8916321-7853.art
http://www.tijd.be/fastsearch?query=Marc%20De%20Roo

