Active Capital Company, oprichters en management investeren in Lumat
Nederlands MKB-bedrijf wil marktpositie verder uitbouwen met behulp van hands-on
investeerder
Amsterdam, 21 maart 2018 – Lumat Group is een markt leidende distributeur van specialistische garens
voor een breed scala aan industriële toepassingen in Europa, Afrika en Noord-Amerika. De garen met
specifieke eigenschappen worden o.a. toegepast in offshore-, automotive- en geotextiel industrie, alsmede
de verpakking-, lift-, lashing en touw- en netten industrie. Partijen zijn tot overeenstemming gekomen over
een investering van Active Capital Company en een herinvestering van de directie in de onderneming.
Strategie naar de toekomst
Komende jaren verwachten partijen versneld te kunnen groeien door een focus op premium garen,
geografische expansie en gerichte overnames. Met een huidige omzet van € 70m is Lumat marktleider in
de regio’s waar zij actief is en optimaal gepositioneerd om te profiteren van de sterke groei in de markt
van hoogwaardige garen zoals HMPE en Aramide. Daarnaast liggen plannen klaar voor uitbreiding van het
netwerk aan kantoren en magazijnen op strategische locaties wereldwijd. Ten slotte liggen er kansen voor
overnames in Noord-Amerika en Europa.
Directie & aandeelhouders
Directeur Jeroen Drenth, namens Lumat, laat weten: “Wij kijken uit naar de samenwerking met Active
Capital Company om gezamenlijk Lumat in de volgende groeifase te leiden. De actieve betrokkenheid van
Active Capital Company past bij het doel om onze strategie versneld te kunnen uitrollen. Dat is voor ons
een belangrijke overweging om deze partnership aan te gaan”. Mels Huige, Partner bij Active Capital
Company: “Wij zijn onder de indruk van Lumat’s sterke marktpositie en de technische kennis bij de
onderneming. Lumat heeft bewezen markttrends te kunnen identificeren, nieuwe productgroepen uit te
rollen en geografisch te kunnen expanderen. Wij kijken ernaar uit om de onderneming te ondersteunen bij
haar ambitieuze doelstellingen en bij het waarmaken van Lumat’s groeipotentie.”
Over Lumat
Lumat is een distributeur van hoogwaardige garen voor een breed scala aan industriële toepassingen.
Over de laatste twintig jaar is Lumat uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier in Europa, Afrika en
Noord-Amerika. Meer dan duizend klanten worden jaarlijks bediend vanuit een strategisch netwerk van
kantoren en magazijnen verspreid over drie continenten. Het klantgerichte distributiemodel van Lumat
bestaat uit een sterke focus op competitieve prijzen, snelle levertijden en uitgebreide voorraadniveaus.
Meer informatie beschikbaar op de website www.lumat.com.
Over Active Capital Company
Active Capital Company (“ACC”) is een onafhankelijke hands-on investeringsmaatschappij gevestigd in
Amsterdam. ACC investeert in Nederlandse bedrijven met een omzet van €10m tot € 80m actief in de
maakindustrie, (technische) groothandel en zakelijke dienstverlening. Middels een ondernemende aanpak,
de actieve betrokkenheid en nauwe samenwerking met management weet ACC een versneller aan te
brengen in het waarde creatie proces van haar deelnemingen. Active Capital Company investeert op dit
moment vanuit haar derde fonds met een gecommitteerd vermogen van € 45m, gefinancierd en
ondersteund door institutionele investeerders en ondernemers met een gevestigd trackrecord op
soortgelijke markten. Meer informatie beschikbaar op de website www.activecapitalcompany.com
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