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Kwik & NORM Afvalverwerker BMT overgenomen door ACC en
E-Capital

Active Capital Company Fund II van start
Amsterdam, 15 januari 2014 – Begemann Milieutechniek (BMT) is overgenomen
door participatiemaatschappijen Active Capital Company (ACC) en E-Capital. De
oprichter van BMT blijft samen met ACC en E-Capital het bedrijf besturen.
De internationale dienstverlener in de verwerking van kwikhoudend en NORM afval was
op zoek naar een groei van de sterke marktpositie voor de toekomst. BMT had
daarnaast behoefte aan een partner met operationele ervaring. “We zijn uitermate
verheugd met de overname. We zijn nu sterker dan ooit, met het oog op de verdere
internationale expansie in de toekomst,” aldus Roeland Begemann, directeur en oprichter
van BMT. Anne Willem de Vries, Investment Manager bij ACC: “Het is onze gezamenlijke
ambitie om verder te groeien als leidende afvalwerker van met kwik en NORM (Naturally
Occuring Radioctive Material), vervuild afval uit voornamelijk de gasindustrie. In de
nieuwe opzet van het bedrijf is daarvoor in elk geval genoeg ervaring en slagkracht
aanwezig”.
Wereldwijde afvalverwerking
In de nieuwe bedrijfsvorm heeft participatiemaatschappij Active Capital Company samen
met de Belgische investeringsmaatschappij E-Capital een meerderheidsbelang (75
procent). BMT werkt voornamelijk voor de wereldwijd opererende oliemaatschappijen.
Het afvalverwerkingsbedrijf volgt haar klanten naar nieuwe locaties wereldwijd om zo
mogelijk ontstane vervuiling direct bij de bron van de vervuiling te kunnen verwerken om
risico’s tijdens transport te verkleinen. Op dit moment heeft BMT productielocaties in
Farmsum (Delfzijl) en Bangpoo (Bangkok, Thailand). Verder zijn er reeds concrete
plannen om zogenaamde greenfield productielocaties te starten om zo de bestaande
klanten ook in andere regio’s te bedienen.
Tweede fonds ACC
Het eerste fonds van ACC is inmiddels geïnvesteerd in zes bedrijven. In de lijn der
verwachtingen startte ACC in 2013 met Active Capital Company Fund II; eind 2013 is de
eerste tranche voor dit tweede fonds opgehaald. Ongeveer de helft van een uiteindelijk
totaal van 30 miljoen is opgehaald bij private investeerders en institutionele beleggers.
ACC Fund II zal eenzelfde investeringsfocus kennen als het eerste fonds. “Het aantal
potentiële overname kandidaten in het technische MKB is nog steeds zeer aantrekkelijk
voor ons, wat een mooie basis vormt voor de verdere investeringen vanuit ACC Fund II.”
Dat zegt Mels Huige van ACC. Naar verwachting zal in de eerste helft van dit jaar het
fonds gecomplementeerd worden.
Over Begemann Milieutechniek B.V.
Begemann Milieutechniek B.V. is in 1991 begonnen met de ontwikkeling van een
scheidingsmethode om kwik uit zand te verwijderen. BMT is nu uitgegroeid tot een grote
specialistische speler op de reinigingsmarkt en dan specifiek voor NORM en
kwikhoudende afvalstoffen met verwerkingslocaties in Nederland en Thailand.

Over Active Capital Company
Active Capital Company is een onafhankelijke hands-on participatiemaatschappij met een
kantoor in Amsterdam. Zij investeert in industriële ondernemingen en (technische)
handels- en productiebedrijven met een omzet tussen €5 miljoen en €80 miljoen,
waarvan het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd. Active Capital Company investeert
in bedrijven met een sterke kern (klanten, producten) en opererend in groeiende
markten, waarbij de mogelijkheid bestaat om waarde toe te voegen middels de proactieve betrokkenheid van het team van Active Capital Company. Active Capital Company
wordt naast institutionele investeerders gefinancierd en ondersteund door ondernemers
met een bewezen staat van dienst die zelf actief zijn in vergelijkbare markten.
Meer informatie op www.activecapitalcompany.com
Over E-Capital
E-Capital is een onafhankelijke participatiemaatschappij uit Brussel, die sinds 2004 reeds
meer dan 25 transacties heeft uitgevoerd. De fondsen (E-Capital I, II en III) investeren
in rendabele ondernemingen waar de omzet tussen €10 miljoen en €100 miljoen euro
ligt, met groeipotentieel en zonder sectoriële beperkingen. E-Capital III is opgestart in
juni 2011, heeft €100 miljoen ter beschikking en investeert, in de vorm van eigen
fondsen, tussen 5 en 15 miljoen euro per dossier. De onderschrijvers van E-Capital
fondsen zijn voornamelijk Belgische ondernemers en industriële families, aangevuld met
een paar Europese institutionele investeerders. Eerder in 2013, is E-Capital
referentieaandeelhouder geworden bij Famous Clothes waaronder het Nederlandse
shopVIP.com dat online shopping met exclusieve sales van prestigieuze fashion- en
lifestylemerken biedt. Meer informatie op www.e-capital.be.

