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PERSBERICHT: FORESCO GROUP NEEMT CORPACK OVER 

De verpakkingsgroep Foresco en de golfkartonproducent Corpack maken bekend dat ze 
overeenstemming hebben bereikt over de overname van 100% van de aandelen van Corpack. De 
werkgelegenheid voor de 45 medewerkers blijft behouden. Corpack zal als een zelfstandige entiteit 
binnen de groep verder functioneren. 

Foresco richtte zich tot nu toe vooral op houten palletten en verpakkingen. De overname biedt onder andere de 
mogelijkheid om aan de klanten van Corpack nu ook houten producten aan te bieden. Vele bedrijven die 
golfkarton gebruiken hebben immers juist een combinatie van karton en pallet nodig. Beide spelers profileren 
zich gelijkaardig in hun eigen markt - betrouwbaar, flexibel, duurzaam. Zeker in de huidige, turbulente, hout- en 
kartonmarkt zal de combinatie van beide bedrijven deze profilering nog versterken. 

Corpack (www.corpack.be), gelegen in Beveren, werd in 1994 opgericht door Manu De Vos en Eric Geerts. Na 
samen het bedrijf succesvol tot een omzet van EUR 18M te hebben gegroeid, zorgen beide aandeelhouders met 
de verkoop voor de continuïteit van de onderneming op lange termijn. Manu De Vos draagt zijn taken over en 
verlaat het bedrijf. Eric Geerts zal als Algemeen Directeur de leiding op zich nemen. 

Foresco Group (www.foresco.eu) volgt een actieve consolidatiestrategie. In enkele jaren tijd is de omzet 
daardoor gestegen van EUR 30M naar EUR 250M in 2021. De groep is marktleider in de Benelux als producent 
van houten palletten, exportverpakkingen, inpakdiensten en palletrecyclage - met daarbij tot nog toe slechts een 
relatief beperkt aanbod aan industriële karton. Dankzij de overname van Corpack komt daar nu een belangrijke 
kartontak bij. 

Foresco Group is eigendom van Dynamica – het investeringsvehikel van ondernemers Cedric De Quinnemar en 
Jan Ponnet. De groep gaat in België naar de markt onder de merken Foresco Packaging, Verhoeven Pallets, 
Houtindustrie Royer, Arifal, Pasec, Packaging Partners, en Paletco. In Nederland is de groep gekend onder de 
namen Phoenix, Lapack en Smolders Houtindustrie. Klanten zijn bedrijven in alle takken van de industrie. De 
algemene leiding is in handen van Jan Ponnet. 

Voor verdere toelichting, aarzel niet ons te contacteren. 

Jan Ponnet         Eric Geerts 
Foresco Group        Corpack 
Gedelegeerd Bestuurder        Algemeen Directeur 
+32 471 92 09 54        +32 475 41 09 98 
j.ponnet@foresco.be       eric.geerts@corpack.be 

 


