
C
hapelle had voor Recticel 
een duidelijke strategie 
uitgetekend, gebaseerd op 
twee sterke divisies. Be-
halve op thermische 
bouw isolatie zou Recticel 
steunen op Engineered 
Foams, technische soepel-
schuimen voor toepassin-
gen als geluiddemping of 
medische materialen. Na 
vele lastige jaren zou Rec-
ticel ook eindelijk de 

vruchten plukken van die strate-
gie. Maar de beslissing van de 
hoofdaandeelhouder, Bois Sauva-
ge, om zijn participatie van 27,2 
procent in Recticel te slijten aan 
concurrent Greiner, doorkruiste 
die plannen. De Oostenrijkers lan-
ceerden prompt een vijandig bod. 
Chapelle vond de biedprijs bespot-
telijk laag, en ging in het verweer.
Om Greiner te ontmoedigen, en de 
andere aandeelhouders te bewij-
zen dat veel meer waarde kon 

worden gecreëerd, zocht en vond 
Chapelle een koper voor Enginee-
red Foams, de tak die Greiner het 
meeste interesseerde. Het mondde 
in oktober uit in een lucratieve 
deal met Carpenter. Greiner spar-
telde nog tegen, maar gooide in fe-
bruari de handdoek in de ring. Het 
verkocht 22,6 procent van Recticel 
aan de Vlaamse industrieel Filip 
Balcaen. Intussen heeft die ook de 
rest van Greiners belang in Recti-
cel overgenomen. Daarmee kon-
den Chapelle en zijn raad van be-
stuur vermijden dat Recticel in 
buitenlandse handen zou vallen.
De opluchting is nog altijd groot. 
“Vijandige biedingen lukken zel-
den en creëren zelden waarde”, 
zegt Chapelle, die wel betreurt dat 
hij zijn toekomstplan voor Recti-
cel moest afvoeren. “Maar we zijn 
zeer blij met plan B. Het was zon-
der enige twijfel de beste optie. 
Recticel heeft als pure speler in 
isolatie een grote toekomst.”

Een Belgische verankeraar
Chapelle geeft toe dat het verzet 
tegen Greiner in eerste instantie 
werd gevoed door de heilige over-
tuiging dat zo’n overname zeer ne-
fast zou geweest zijn voor het be-
drijf en de aandeelhouders. “Maar 
het is voor mij ook zeer belangrijk 
het bedrijf in Belgische handen te 
houden, met Belgische aandeel-
houders, een Belgisch bestuur en 
het beslissingscentrum in België.”
Dat met Balcaen, via zijn investe-
ringsmaatschappij Baltisse, een 
nieuwe Belgische verankeraar zou 
opduiken, kon Chapelle toen niet 
vermoeden. “Maar het is uitste-
kend nieuws”, klinkt het. “We heb-
ben elkaar intussen leren kennen. 
Hij is een entrepreneur en was op 
zoek naar een industrieel bedrijf in 
een sector die niet te verschillend 
was van zijn voormalige activitei-
ten (vloer- en muurbekleding, 
nvdr). Dat heeft hij gevonden in 
Recticel zoals het nu is. Hij had het 
wellicht niet gedaan met Enginee-
red Foams erbij. Ik geloof dat hij er 
is voor de lange termijn. Ik wil 
groeien en hij wil groeien.”
Chapelle heeft intussen ook al een 
eerste belangrijke deal als pure iso-
latiespeler beet. Recticel nam on-
langs voor 164 miljoen euro de 
Centraal-Europese isolatiepane-
lenproducent Trimo over. En dat 
smaakt naar meer, klinkt het. z
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‘Dit was 
 zonder twijfel 
de beste optie’
Met de verkoop van zijn divisie Engineered Foams aan het 
Amerikaanse Carpenter wist de polyurethaanverwerker 
Recticel een vijandige overnamepoging van het Oostenrijk-
se Greiner af te wenden. “Het is voor mij zeer belangrijk  
dat Recticel in Belgische handen blijft”, zegt de CEO, 
 Olivier Chapelle. B E R T  L A U W E R S ,  F OTO G R A F I E  T H O M A S  S W E E R T VA E G H E R
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“Recticel heeft als 
pure speler in isolatie 
een grote toekomst.”
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