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Active Capital Company neemt RopeQuip over
Moordrecht/Amsterdam, 14 oktober 2011 – Active Capital Company, een onafhankelijk hands-on
investeringsmaatschappij, heeft de meerderheid van de aandelen in RopeQuip overgenomen. Deze
investering ondersteunt de expansiedrift van RopeQuip, een toonaangevende Europese groothandel
in staalkabel voor o.a. industriële, maritieme, automotive, agrarische en civiele toepassingen. Met haar
verkoopkantoren en magazijnen in Nederland, Schotland, Engeland en lokale Oost-Europese agenten
word een breed staalkabelpakket uit voorraad door heel Europa geleverd. RopeQuip heeft in haar
bijna 20 jarig bestaan een unieke naam als onafhankelijke value-add partner opgebouwd. Deze
transactie past bij het profiel van Active Capital Company om in bedrijven met een sterke kern in
groeiende markten te investeren.

Hans Hubregtse,
Hubregtse, General Manager van RopeQuip, licht toe: “RopeQuip kijkt uit naar een
samenwerking met Active Capital Company, welke relevante expertise in de technische groothandel
en de eindmarkten van onze klanten 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 RopeQuip 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 de Europese
staalkabelhandel, is RopeQuip een aantrekkelijke investering voor ons. Klanten en leveranciers
bevestigen de sterke technische kennis en oplossingsgerichtheid van het team. Wij willen de leidende
positie van RopeQuip verder uitbouwen door geografische en product- en service uitbreiding. 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 RopeQuip
RopeQuip, een toonaangevende Europese groothandel in staalkabel voor o.a. industriële, maritieme,
automotive, agrarische en civiele toepassingen. Met haar verkoopkantoren en magazijnen in
Nederland, Schotland, Engeland en lokale Oost-Europese agenten word een breed staalkabelpakket
uit voorraad door heel Europa geleverd. RopeQuip heeft in haar bijna 20 jarig bestaan een unieke
naam als onafhankelijke value-add partner opgebouwd. Klanten en leveranciers bevestigen de
sterke technische kennis en oplossingsgerichtheid van het team.
www.RopeQuip.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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