
omzet”, zegt Henri Thon
nart, de CFO van de NRB 
Groep.

FINANCIERING: De overnames 
waren: People&Technology, 
actief in managed staffing, 
het ter beschikking stellen 
van deskundigen aan klan
ten; Trigone, een Franse on
derneming gespecialiseerd 
in mainframebeheer; Pro
data Systems, een beveili
gings en netwerkspecialist; 
en Computerland, gespecia
liseerd in Microsoftoplos
singen. En het deed een 
aandelenruil met Infohos, 
gespecialiseerd in IT voor 
ziekenhuizen en hun apo
theken.

REDEN EN STRATEGISCH KADER: 
NRB heeft een plan om zijn 
omzet tegen 2026 op te 
trekken van 500 miljoen tot 
750 miljoen euro, met  zowel 
interne als externe groei, 
zegt CEO Pas cal Laffineur. 
De gerichte over names ver
sterken de sectoren waarin 
de groep met haar activi
teiten minder aanwezig 
was.

BEGELEIDENDE PARTIJEN: BDO 
(in de dossiers People&
Technology en Infohos), 
LDS (Infohos, Trigone), 
PwC en Bird&Bird (Compu
terland, Prodata). Daarnaast 
heeft KBC meegewerkt aan 
het dossier van Prodata, Van 
Reybrouck aan Infohos, en 
Reboul & Associé aan Tri
gone. P H T

UNIFIEDPOST
BEDRAG: Unifiedpost Group 
haalde in september vorig 
jaar 252 miljoen euro op bij 

professionele investeerders 
via een directe plaatsing op 
Euronext Brussel.

REDEN EN STRATEGISCH KADER: 
Hans Leybaert richtte Uni
fiedpost in 2001 op als een 
platform om documenten 
 digitaal te beheren, te ont
vangen en te versturen. Eerst 
was dat met de steun van 
kleine investeerders. Later 
kwamen daar professionele 
investeerders bij, zoals 
Smartfin (Jürgen Ingels) en 
de overheidsfondsen PMV 
en FPIM. Met dat kapitaal 
had Unifiedpost al elf over
names gedaan. Met de 
beursgang wilde het een 
oorlogskas creëren om snel 
uit te groeien tot een Euro
pese marktleider. Dit jaar 
volgden nog zes overnames.

FINANCIERING: Oorspronkelijk 
wilde Unifiedpost 160 mil
joen euro ophalen, maar 
door de grote interesse van 
professionele investeerders 
kon het daar nog 92 miljoen 
bij doen.

BEGELEIDENDE PARTIJEN: De za
kenbank Berenberg was de 
belangrijkste begeleider voor 
de beursgang. Ook Kempen, 
Degroof Petercam en Belfius 
ondersteunden de operatie. 
Juridisch advies kwam van 
Stibbe, Linklaters en Quo
rum. BDO was de auditor. S . F.

UNIVERCELLS
BEDRAG: Univercells haalde 
vorig jaar 120 miljoen euro 
op in een dubbele operatie. 
Het Amerikaanse fonds 
KKR (via Gamma Bioscien
ces) heeft 50 miljoen geïn
jecteerd, daarnaast was er 

een kapitaalverhoging van 
70 miljoen euro.

REDEN EN STRATEGISCH KADER. 
Univercells heeft zijn struc
tuur vereenvoudigd en vier 
dochterondernemingen op
gericht. Univercells Techno
logies (waarin KKR aanwe
zig is) vervaardigt en com
mercialiseert apparatuur. 
Onder Exothera zitten de 
toeleveringsactiviteiten. 
Unizima is gespecialiseerd 
in de overdracht van kant
enklare technologie in op
komende landen, en Quan
toom Biosciences is actief in 
de klinische ontwikkeling en 
RNAvaccins.
“Het idee achter de kapitaal
verhoging is Exothera break
even te doen draaien door 
zijn faciliteiten in Jumet te 
financieren”, legt CFO Vin
cent Vanderborght uit. “De 
middelen zullen ook worden 
gebruikt om onze internatio
nalisering en overnames te 
ondersteunen, en om de ont
wikkeling van de andere 
dochterondernemingen te 
verzekeren.”

FIANCIERING: Van de kapitaal
verhoging heeft het fonds 
Adjuvant Capital 15 miljoen 
euro ingebracht. De rest 
kwam van andere vooraan
staande internationale fond
sen, de SFPI, de SRIW en be
staande aandeelhouders. PHT

VISION  
HEALTHCARE
BEDRAG: Het New Yorkse in
vesteringsfonds Avista Capi
tal Partners stapt in Vision 
Healthcare, het door de 
Kortrijkse serieondernemer 

Yvan Vindevogel opgerichte 
platform voor de verkoop 
van voorschriftvrije gezond
heidsproducten en cosmeti
ca. De deal waardeert Vision 
Healthcare op 305 miljoen 
euro.

REDEN EN STRATEGISCH KADER: 
Het eind 2017 opgerichte 
 Vision Healthcare opereert 
op een snelgroeiende, maar 
erg gefragmenteerde markt. 
Met dit akkoord wil Vinde
vogel de groei van Vision 
Healthcare versnellen. Het 
wil zijn positie in de online
markt voor gezondheidspro
ducten via overnames ver
stevigen in Europa en andere 
continenten. Bovendien 
moet het productaanbod 
verbreden en het digitale 
platform versterkt worden.

FINANCIERING: Vóór die deal 
had Vindevogel een belang 
van circa 50 procent in Visi
on Healthcare. De rest was 
in handen van Creafund en 
familiale en particuliere aan
deelhouders. Samen met 
Avista vormde Vindevogel 
een nieuw vehikel, Vision 
HC. Dat is voor de helft in 
handen van Avista. De histo
rische aandeelhouders hou
den samen met de nieuwe 
aandeelhouder Filip Balcaen 
en een aantal managers van 
Vision Healthcare de andere 
helft van de aandelen in han
den. Samen met Avista vor
men ze een partnerschap.

BEGELEIDENDE PARTIJEN: Roth
schild & Co, Allen & Overy 
en PwC stonden Vindevogel 
en de andere aandeelhou
ders van Vision Healthcare 
bij. Avista kreeg juridisch ad
vies van Ropes & Gray. z B . L .
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het in 2020 zo’n 700 miljoen 
euro extra op. Dat gebeurde 
in twee keer: in april om de 
schuldgraad naar beneden te 
brengen en in oktober om 
toekomstige groei te financie
ren. In juni 2021 haalde de 
vastgoedgroep nog eens 
286 miljoen euro op met het 
oog op toekomstige groei.

BEGELEIDENDE PARTIJEN: BNP, 
ING en JP Morgan. R . B .

NRB
BEDRAG: De ITgroep NRB 
heeft in 2020 vijf overnames 
gedaan. De bedragen blijven 
vertrouwelijk, “maar de vijf 
overnames vertegenwoordi
gen iets meer dan 80 miljoen 

AEDIFICA
BEDRAG: Begin 2020 finaliseer
de Aedifica de overname van 
het Finse Hoivatilat. Aedifica 
betaalde 400 miljoen voor de 
overname.

REDEN EN STRATEGISCH KADER: De 
overname was interessant 
voor de bestaande portefeuil
le en de pijplijn, maar ook 
vanwege het toekomstpoten
tieel op de noordelijke markt. 
Bovendien betekent ze een 
strategische verschuiving. Tot 
dan financierde Aedifica en
kel projecten tegen een vooraf 
afgesproken prijs zonder als 
vastgoedinvesteerder een on
wikkelingsmarge op te strij
ken. Hoivatilat werkt nauw 

samen met de lokale overhe
den,  zowel in projecten voor 
senioren als voor kinderdag
verblijven. Het realiseert wel 
zulke ontwikkelingsmarges. 
Anderhalf jaar na de overna
me heeft het Hoivatilatteam 
al voor meer dan 100 miljoen 
nieuwe projecten aange
bracht.

FINANCIERING: Aedifica finan
cierde de overname met over
bruggingskredieten en be
staande kredietlijnen. Als ge
reglementeerde vastgoedven
nootschap moet de schuld
graad wettelijk onder de 
drempel van 65 procent blij
ven, maar Aedifica hanteert 
de conservatieve drempel van 
50 procent. Daarom haalde 
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W I E  D E E D  D E  D E A L  
O F  T H E  Y E A R ?
Voor de derde keer reiken Trends en Trends-Tendances een 
trofee voor de Deal of the Year uit. Daarvoor komen alle fu-
sies, overnames en kapitaaloperaties in aanmerking waarbij 
in 2020 een Belgische onderneming betrokken was. De jury 
selecteerde vijf deals. Het belangrijkste selectiecriterium is 
de financiële en strategisch meerwaarde die de deal voor de 
stakeholders creëert. De winnaar wordt bekendgemaakt op 
een event dat op 20 oktober 2021 plaatsvindt in de Event 
Lounge in Brussel.


