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Active Capital Company investeert in Smit Ovens
Son/Amsterdam, 31 december 2010 – Active Capital Company, een onafhankelijk hands-on
investeringsmaatschappij, heeft d.m.v. een kapitaalinjectie de meerderheid van de aandelen in Smit
Ovens verworven. Deze investering ondersteunt de agressieve groeiplannen van Smit Ovens, een
leidende aanbieder van klant specifieke thermal equipment & processes voor de photovoltaic (PV)
industrie. Smit Ovens heeft met ongeveer 50 medewerkers ongeveer 3000 installaties operationeel
inclusief 80 in de solar industrie, waarvan velen bij wereldwijde marktleiders in het dunne film
segment. Het bedrijf heeft de 2.8 gigawatt peak (GWp) mijlsteen aan verkoop van zijn klant specifieke
systemen in de solar industrie in 2010 gehaald. Deze transactie past bij het profiel van Active Capital
Company om in bedrijven met een sterke kern in groeiende markten te investeren. N.V. Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij en het management hebben met Active Capital Company mee
geïnvesteerd.
Wiro Zijlmans, CEO van Smit Ovens, licht toe: “Smit Ovens kijkt uit naar een partnerschap met Active
Capital Company, welke relevante expertise en een netwerk in de solar industrie heeft. Het was heel
belangrijk voor ons dat zij in staat waren om snel de noodzakelijke details te doorgronden en dat zij
hun toegevoegde waarde reeds tijdens de transactie waar konden maken. Ik ben ervan overtuigd dat
hun expertise extra kansen, zowel operationeel als ook strategisch, zal bieden bij onze verdere groei.
Wij kijken uit naar de samenwerking om onze succesvolle strategie voort te zetten.”
René van der Velden en Dick Zeldenthuis, Managing Directors van Active Capital Company, lichten
toe: “Met een ondernemend, gepassioneerd, resultaatgericht management team en een leidende
marktpositie in de thermal equipment voor dunne film PV, is Smit Ovens een aantrekkelijke investering
voor ons. De markt voor PV productielijnen, na de kredietcrisis in 2009, wordt de komende jaren
verwacht tweecijferig per jaar te groeien gedreven door capaciteitsuitbreiding en vervanging. Hierbij
zal het dunne film segment, de focus van Smit Ovens, meer dan het marktgemiddelde groeien.
Huidige en potentiële klanten bevestigen dat Smit Ovens goed gepositioneerd is om van deze
ontwikkeling te kunnen profiteren. Samen met huidig management zullen wij de business verder
ontwikkelen en groeikansen nastreven.”
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Notities voor Editors
Adviseurs van Active Capital Company waren:
Juridisch: Houthoff Buruma
Financieel due diligence: Lansigt Accountants & Belastingadviseurs

Adviseurs van het management waren:
Corporate Finance: CDI Global
Juridisch: DLA Piper

Over Smit Ovens
Smit Ovens, opgericht in Nijmegen in 1936, is een leidende aanbieder van customized thermal
equipment & processes voor de glas, elektronica, displays en photovoltaic industrie. Het richt zich
momenteel op dunne film photovoltaic CdTe, CIGS & a-Si met thermal processing equipment en
deposition systemen. Het heeft met ongeveer 50 medewerkers ongeveer 3000 installaties
operationeel inclusief 80 in de solar industrie, waarvan velen bij wereldwijde marktleiders in het dunne
film segment.
www.smitovens.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 heeft als doel aandelenbelangen te
verweren in 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.
www.activecapitalcompany.com

For media vragen, kun u contact opnemen met:
René van der Velden (Active Capital Company)
+31 (0)6 53435712
vandervelden@activecapitalcompany.com
Wiro Zijlmans (Smit Ovens)
+31 (0)499 494549
w.zijlmans@smitovens.nl

