PERSBERICHT: FORESCO PACKAGING NEEMT GROUP ROYER OVER

9 januari 2020
Vandaag neemt Foresco Packaging de Group Royer over. De gezamenlijke groep wordt zo met EUR
55M omzet de grootste aanbieder van op maat gemaakte verpakkingen in hout en karton in België
en Zuid-Nederland. De overnameprijs wordt niet gecommuniceerd. Met deze overname wordt
proactief ingezet op een verdere consolidatie van de sector, waardoor klanten beter zullen kunnen
worden bevoorraad en de efficiëntie kan verhoogd worden. Additionele overnames worden
bovendien overwogen.
Foresco Packaging en Group Royer zijn beide toonaangevend in de sector, maar met een erg
complementair productaanbod. Group Royer legt eerder de focus op machinale productie van op
maat gemaakte palletten; Foresco Packaging eerder op kleinere series en dus vaak met de hand
gemaakte palletten, kisten, kratten, hout-karton combinaties en bijhorende inpakdiensten. De
gecombineerde groep produceert op jaarbasis ettelijke miljoenen palletten, kisten, kratten en
dozen.
Zowel Group Royer als Foresco Packaging blijven onafhankelijk van elkaar opereren, maar door het
samengaan zullen optimalisaties worden onderzocht op gebied van aankoop, transport en
productie van klantspecifieke oplossingen. Alle productievestigingen blijven opereren zoals
voorheen. Voor het personeel zijn er dan ook geen wijzigingen.
Bij Group Royer zal - na een overgangsperiode - Willem Decramer de rol van CEO overnemen van
Herman Wellens. De algemene leiding van de gezamenlijke groep, evenals de leiding van Foresco
Packaging, blijft in handen van Jan Ponnet.

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 28M omzet. Het bedrijf heeft vestigingen in Genk, Wilrijk, Valkenswaard (NL),
Aarschot en Oostende en stelt 150 mensen te werk.
Over Group Royer (www.royerpallets.be; www.verhoevenpallets.com; www.smolders-pallets.nl):
Dankzij een actieve buy & build strategie is Group Royer over de laatste 20 jaar door Herman Wellens
uitgebouwd tot een toonaangevend bedrijf van eveneens EUR 28M omzet. De groep omvat de
bedrijven Houtindustrie Royer, Houtindustrie Werner Libens, Verhoeven Pallets & Recycling en
Smolders Houtindustrie (NL). Het bedrijf heeft vestigingen te Sint-Truiden (2), Lommel en
Valkenswaard (NL) en stelt 90 mensen te werk.
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. Dynamica heeft op vandaag
deelnemingen in 4 bedrijven en is eveneens actief in vastgoed- en andere projecten. Dynamica blijft
voorts actief op zoek naar meerdere nieuwe bedrijven met EBITDA tussen EUR 1M en 5M.

