Onze ref.

:

290814VIBA

Persbericht
Zoetermeer, 28 augustus 2014

Aandelen VIBA in handen van managementteam en Atlantic Capital
Met ingang van 28 augustus 2014 wijzigt de aandeelhoudersstructuur van VIBA. Op die datum nemen het
managementteam van VIBA en Atlantic Capital alle aandelen van VIBA over. Het initiatief voor deze herfinanciering via
een publiek bod werd genomen door het managementteam van VIBA in samenwerking met Lingedael Corporate
Finance en goedgekeurd door de directie en de raad van commissarissen. VIBA en Atlantic Capital zijn ervan
overtuigd dat ze elkaar in deze nieuwe combinatie kunnen versterken bij de verdere ontwikkeling en groei van de
organisatie. VIBA, dat in 2015 zijn 80-jarig bestaan viert, slaat met deze wijziging een duidelijke weg in naar de
toekomst. De huidige Provider-strategie van VIBA blijft daarbij gehandhaafd. Volgens dit business-to-business-model
worden niet uitsluitend technische goederen aangeboden, maar verdiept de technische handelsonderneming zich met
kennis van toepassingen ook in de processen van zijn klanten en biedt op basis hiervan ook diensten aan op
administratief en logistiek gebied.
Achtergrondinformatie
VIBA NV, opgericht in 1935 als Vereenigde Ingenieursbureaux Amsterdam, is een technische
handelsonderneming die zich richt op chemische en mechanische bevestigingsoplossingen voor
maakbedrijven, de aerospaceindustrie en de automotive aftermarket in Nederland en België. VIBA levert
niet alleen een breed en diep assortiment hoogwaardige producten en bijbehorende logistieke en
administratieve diensten, maar onderscheidt zich daarnaast als provider van applicatiekennis en
relatienetwerken. Bij VIBA werken circa 100 mensen, op het hoofdkantoor in Zoetermeer, in de vestiging
in het Belgische Puurs en bij dochteronderneming MAD te Veenendaal. MAD fabriceert en exporteert
wereldwijd equipment voor de professionele autoservicewerkplaats, maar ontwikkelt in eigen beheer ook
bijzondere transportoplossingen en complementaire autoveersystemen. De jaaromzet van VIBA bedroeg
in 2013 € 24 miljoen.
Informatie:

Alexander Harcksen, CEO
harcksen@viba.nl
079-3306700

Atlantic Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich zonder specifieke branche- of
sectorvoorkeur richt op het investeren in bedrijven met groei- of verbeterpotentieel en daarbij streeft naar
bestendige relaties met de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Atlantic Capital is gericht op het creëren
van waardegroei en is als actief aandeelhouder nauw betrokken bij de ontwikkeling van de bedrijven in
haar portfolio. Atlantic Capital is gevestigd te Breda en lid van de Nederlandse Verenging van
Participatiemaatschappijen.

Informatie:

Kenneth Broos, CEO
kenneth.broos@atlanticcapital.nl
076-5780066
06-53237021
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Fotobijschrift : Van links naar rechts: Leon van der Meulen (CFO van VIBA), Kenneth Broos, (CEO van Atlantic
Capital), Alexander Harcksen (CEO van VIBA)
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