PERSBERICHT: FORESCO PACKAGING NEEMT ARIFAL OVER

Genk, 24 april 2020

Foresco Packaging breidt opnieuw uit door het overnemen van sectorgenoot Arifal. Dankzij de
acquisitie groeit de omzet naar EUR 65M en verstevigt de groep zo haar positie als belangrijkste
aanbieder van op maat gemaakte verpakkingen in hout en karton in België en Zuid-Nederland. Zowel
Arifal als Foresco zijn zelfs in de huidige economische omstandigheden rendabele bedrijven.
Arifal, met vestigingen in Genk en Beringen is een toonaangevende producent van nieuwe en
gerecycleerde houten paletten. Het bedrijf stelt 35 mensen te werk. Foresco Packaging produceert
complexere types paletten, en is daarnaast eveneens actief in de productie van op maat uitgewerkte
houten kisten, kratten en industriële kartonverpakkingen. In de verschillende vestigingen stelt Foresco
250 mensen te werk.
Met deze overname blijft Foresco proactief de sector consolideren en marktleiderschap uitbouwen.
Zo werd in december 2019 nog de Groep Royer overgenomen en worden ondertussen ook nog andere
overnames bestudeerd.
De overnamegesprekken met Arifal werden reeds voor de Covid-19 crisis aangegaan. Het is een
weloverwogen keuze om de transactie te laten doorgaan (in plaats van uit te stellen tot de algemene
economie in rustiger vaarwater komt). Zo kan de huidige periode gebruikt worden om Arifal te
integreren in de rest van de groep, waardoor bij een uiteindelijke heropleving van de economie
maximaal geprofiteerd zal kunnen worden van de reeds behaalde schaalvoordelen.
Arifal blijft binnen de nieuwe groep zelfstandig opereren en alle personeel blijft aan de slag. Door het
samengaan zullen wel optimalisaties worden onderzocht op gebied van aankoop, transport en
productie van klantspecifieke oplossingen.

Voor meer vragen of toelichting, aarzel niet contact op te nemen:
Jan Ponnet – Cedric De Quinnemar
+32 3 450 11 75
info@dynamica.be

Over Foresco Packaging (www.foresco.be): 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 een leidende speler met
EUR 55M omzet en stelt 250 mensen te werk. Het bedrijf heeft vestigingen in Genk, Wilrijk,
Valkenswaard, Sint Truiden, Lommel, Aarschot en Oostende. De groep gaat naar de markt onder de
merken Foresco Packaging, Verhoeven Pallets, Houtindustrie Royer, en Smolders Houtindustrie.
Klanten zijn voornamelijk industriële producenten, distributiecentra en productie van bouwmaterialen.
Over Arifal (www.arifal.be): Arifal is een familiaal bedrijf dat in 1979 opgericht werd door Henk Van
Steensel. De site Genk biedt een volautomatische productie van nieuwe paletten; Beringen voert een
grote activiteit op het gebied van herstelling en recyclage van paletten. Met 35 mensen wordt een
ruime waaier van sectoren bediend, zoals voeding, chemie, farma, logistiek en bouw.
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.

