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Active Capital Company neemt Hendrik Veder over
Rotterdam/Amsterdam, 14 oktober 2011 – Active Capital Company, een onafhankelijk hands-on
investeringsmaatschappij, heeft de meerderheid van de aandelen in Hendrik Veder overgenomen.
Deze investering ondersteunt de groeiplannen van Hendrik Veder, een grote Europese speler in hijs-,
sleep-, en heftechniek voor de offshore sector, werven en rederijen. Hendrik Veder heeft in haar meer
dan 200 jarig bestaan een naam opgebouwd in klant specifieke oplossingen waarbij kwaliteit en
veiligheid voorop staan. Hendrik Veder’s technische specialisten inspecteren, testen, certificeren en
onderhouden installaties op locatie. Met haar grote flexibiliteit en snelheid vergroot Hendrik Veder de
uptime en hierdoor de verdiencapaciteit van haar klanten. Deze transactie past bij het profiel van
Active Capital Company om in bedrijven met een sterke kern in groeiende markten te investeren. Het
management heeft met Active Capital Company mee geïnvesteerd.

Pieter de Ridder,
Ridder, Managing Director van Hendrik Veder, licht toe: “Hendrik Veder kijkt uit naar een
partnerschap met Active Capital Company, welke relevante expertise en een netwerk in de maritieme
sector heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hun expertise extra kansen, zowel operationeel als ook
strategisch, zal bieden bij de verdere groei. Ik kijk uit naar de samenwerking om de succesvolle
strategie van Hendrik Veder voort te zetten.”
René van der Velden en Dick Zeldenthuis, Managing Directors van Active Capital Company, lichten
toe: “Met een ondernemend en gepassioneerd team en een sterke marktpositie in hijs-, sleep-, en
heftechniek, is Hendrik Veder een aantrekkelijke investering voor ons. Huidige en potentiële klanten
bevestigen dat Hendrik Veder goed gepositioneerd is. Wij willen met Hendrik Veder marktleider
worden in offshore en scheepvaart door geografische en product- en service uitbreiding op basis van
de meer dan 200 jaar ervaring en goede naam van Hendrik Veder. Samen met het management
zullen wij de business verder ontwikkelen en deze groeikansen nastreven.”

EINDE
Notities voor Editors
Adviseurs van Active Capital Company waren:
Juridisch: Houthoff Buruma
Financieel due diligence: Lansigt Accountants & Belastingadviseurs
Fiscaal: PwC
Adviseurs van het management waren:

Corporate Finance: A&F Partners
Juridisch: Stadhouders Advocaten

Over Hendrik Veder
Hendrik Veder is met haar ongeveer 50 medewerkers een grote Europese speler in hijs-, sleep-, en
heftechniek voor de offshore sector, werven en rederijen. Hendrik Veder heeft in haar meer dan 200
jarig bestaan een naam opgebouwd in klant specifieke oplossingen waarbij kwaliteit en veiligheid
voorop staan. Hendrik Veder is gecertificeerd door alle relevante instanties zoals EKH, VCA, AWRF
(Associated Wire Rope Fabricators), RvA (Raad van Accreditiatie), LRQA. Het kwaliteitssysteem is
verder goedgekeurd door Lloyd’s Register Quality Assurance en voldoet aan alle eisen van ISO 9001:
2008. Naast eigen engineering en productie in de Rotterdamse haven, inspecteren, testen, certificeren
en onderhouden Hendrik Veder’s technische specialisten installaties op locatie. Met haar grote
flexibiliteit en snelheid vergroot Hendrik Veder de uptime en hierdoor de verdiencapaciteit van haar
klanten.
www.hendrikveder.nl

Over Active Capital Company
Active Capital Company is een onafhankelijk hands-on investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in
Amsterdam. Zij investeert in bedrijven in de maakindustrie en (technische) groothandel met een omzet
tussen €5mln en €80mln met hoofdkantoor in Nederland. Zij richt zich hierbij op bedrijven met een
sterke kern (klant, product) in groeiende markten met de mogelijkheid tot het creëren van waarde door
een actieve betrokkenheid van het Active Capital Company management. Zij wordt gefund en
inhoudelijk ondersteund door een kleine groep ondernemers met bewezen trackrecord welke zelf
actief zijn in hetzelfde marktsegment. Het succes van de investering in Smit Ovens, een
machinebouwer voor de solar industrie, in 2010 laat de kracht van de gekozen aanpak zien.
www.activecapitalcompany.com
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