PERSBERICHT: Foresco Group neemt Paletco over

Genk, 22 maart 2021

De Foresco Group breidt opnieuw uit met de overname van sectorgenoot Paletco. Deze overname past perfect
in de actieve consolidatiestrategie van Foresco. Dankzij de acquisitie groeit de omzet naar EUR 150M en
verstevigt de groep zo haar positie als belangrijkste aanbieder van pallets en op maat gemaakte verpakkingen in
hout en karton in de Benelux. Zowel Paletco als Foresco zijn zeer gezonde bedrijven - ook doorheen de covidcrisis en in de huidige explosieve situatie op de houtmarkt.

Paletco, gevestigd te Herentals, is een toonaangevende producent van op maat gemaakte palletten, kisten en
kratten. Het bedrijf stelt 40 mensen te werk en behaalde EUR 10M omzet in 2020. Ook na de overname blijft het
voltallige personeel aan de slag, en blijven de verkopers (Frank en Geert Boels) het bedrijf aansturen. Door het
samengaan zullen wel optimalisaties worden onderzocht op gebied van aankoop, productie en
bedrijfsprocessen. Gezien de toeleveringsproblemen in de huidige houtmarktsituatie betekent het samengaan
voor de klanten van beide bedrijven opnieuw weer meer leverzekerheid.

De Foresco Group is marktleider in de Benelux in de productie van op maat gemaakte palletten, houten kisten,
kratten en industriële kartonverpakkingen. De groep levert ook inpakdiensten. Net zoals Paletco, draagt Foresco
de waarden betrouwbaarheid, flexibiliteit, en professionaliteit hoog in het vaandel. De groep zet sterk in op
verantwoord ondernemen. Zo is al het hout dat verwerkt wordt afkomstig van aantoonbaar duurzaam beheerde
bossen. In de speciaal uitgeruste recyclage-sites worden gebruikte pallets hersteld en opnieuw op de markt
gebracht. Resthout wordt als biomassa gebruikt.

De groep is op dit moment in onderhandeling met enkele andere spelers om zo haar strategie van actieve
marktconsolidatie verder uit te voeren.

Voor meer vragen of toelichting, aarzel niet contact op te nemen.
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Over de Foresco Group (www.foresco.eu): Foresco Packaging werd in 2009 overgenomen door Dynamica – het
investeringsvehikel van ondernemers Cedric De Quinnemar en Jan Ponnet. Het bedrijf met een initiële omzet van
EUR 15M werd in de loop der jaren uitgebouwd tot de Foresco Group. De groep is de leidende speler in de markt
met EUR 150M omzet. Het bedrijf heeft vestigingen in België (Genk, Wilrijk, Sint Truiden, Lommel, Beringen,
Aarschot en Oostende) en Nederland (Valkenswaard, Hasselt, Assen). De groep gaat naar de markt onder de
merken Foresco Packaging, Verhoeven Pallets, Houtindustrie Royer, Smolders Houtindustrie, Arifal, Pasec,
Packaging Partners, en Phoenix Pallets & Packaging. Klanten zijn bedrijven in alle takken van de industrie. De
dagelijkse leiding is in handen van Jan Ponnet.
Over Paletco (www.paletco.be): Paletco werd in 2004 opgericht door de broers Geert en Frank Boels, en wordt
tot op vandaag nog steeds door hen geleid. Op de site te Herentals werken 40 mensen, dewelke gespecialiseerd
zijn in productie van op maat gemaakte palletten, kisten en kratten.
Over Dynamica (www.dynamica.be): Dynamica investeert in bedrijven met groeipotentieel en -ambitie, en dit in
uiteenlopende sectoren. De ondernemers Cedric De Quinnemar en Jan Ponnet investeren via Dynamica hun eigen
middelen en werken vervolgens zeer nauw samen met management om op lange termijn succesverhalen te
schrijven.
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