PERSBERICHT
NIEUWE TOEKOMST VOOR REESINK STAAL
Royal Reesink B.V. (“Royal Reesink”) heeft met Veerhaven Capital Partners (“Veerhaven”),
gevestigd in Rotterdam, overeenstemming bereikt over overname van alle aandelen in het
kapitaal van Reesink Staal B.V. (“Reesink Staal”) alsmede het aan de activiteiten
verbonden bedrijfspand.
Veerhaven heeft voor de overname Copiam Steel Holdings B.V. opgericht. De twee
directieleden Hilbrands en Buiting van Reesink Staal zullen een beperkt belang in deze
vennootschap verwerven. Veerhaven en Reesink Staal kennen elkaar goed door hun
jarenlange samenwerking in het kader van het Slimline vloersysteem. Dit was dan ook de
reden voor Royal Reesink om deze strategische partner de mogelijkheid te bieden om
Reesink Staal over te nemen.
Strategische overwegingen
Strategisch gezien sluiten de activiteiten van Reesink Staal niet meer volledig aan bij de
andere Reesink bedrijven. Daar de directie van Royal Reesink zich verantwoordelijk voelt
voor de toekomst van Reesink Staal heeft zij gezocht naar een goede oplossing voor
Reesink Staal die continuïteit waarborgt en toekomstige groei verder faciliteert. Dit is ook
de reden dat Royal Reesink betrokken zal blijven bij de onderneming, zowel als financier
als toezichthouder. De naam Reesink Staal zal blijven. Door de bundeling van krachten
zullen zowel Reesink Staal als Slimline profijt hebben van deze overname.
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Directie Royal Reesink B.V.

Profiel Royal Reesink
Royal Reesink is een leidende internationale distributeur van kwalitatief hoogwaardige
machines voor material handling, logistiek, grond-, weg- en waterbouw, land- en tuinbouw
en landschappelijk onderhoud. De onderneming biedt afnemers een portfolio van bekende
A-merken, veelal op exclusieve basis. Daarnaast levert Royal Reesink hydraulische
componenten en systemen, o.a. binnen offshore en scheepvaartindustrie, die deels
complementair zijn aan het machineaanbod en is Reesink Production producent en
toeleverancier van equipment voor o.a. Royal Reesink bedrijven.
Zie ook: royalreesink.com

Profiel Veerhaven Capital Partners
Veerhaven Capital Partners houdt zich op verschillende manieren bezig met de groei van
bedrijven. Met haar investeringsfondsen, ondergebracht in Percival Participations, worden
innovatieve en onderscheidende jonge ondernemingen ondersteund met groeifinanciering,
raad, daad en een uitgebreid netwerk. Met een multidisciplinair en ervaren team vult
Percival de capaciteiten van de ondernemers naar behoefte aan. Daarnaast levert
Veerhaven Capital Partners bedrijven toegevoegde waarde op het gebied van strategie,
finance en fusies en overnames met haar adviespraktijk, Veerhaven360. Ook heeft
Veerhaven Capital Partners een aantal direct investments in kansrijke ondernemingen.
Zie ook: veerhavencapital.com

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
De heer G. van der Scheer, CEO Royal Reesink B.V.
Tel.: +31 (0)575 599 301
De heer H. Hilbrands, directeur Copiam Steel Holdings B.V.
Tel.: +31 (0)575 599 601
De heer H. van Groen, directeur Veerhaven Capital Partners B.V.
Tel.: +31 (0)10 742 0800

