KeBeK Private Equity verwerft een meerderheidsbelang in
BBC Bouwmanagement

Etten-Leur, 11 december 2020 – KeBeK Private Equity heeft een meerderheidsbelang verworven
in BBC Bouwmanagement uit Etten-Leur (NL). Oprichter Walther Coppens blijft aan boord met
een minderheidsbelang, en zal samen met KeBeK het managementteam ondersteunen in haar
ambitieuze groeiplannen.
BBC Bouwmanagement is actief in directievoering, projectmanagement, kwaliteitsmanagement
en werfopvolging voor grote ontwikkelaars en investeerders in de Nederlandse vastgoedmarkt.
Het bedrijf begeleidt haar klanten van de voorbereidende fases van een bouwproject tot de
uiteindelijke oplevering, en richt zich hierbij voornamelijk op grote projecten zoals
kantoorgebouwen, ziekenhuizen, universiteiten en winkelcentra. BBC Bouwmanagement is ook
actief in het aardbevingsgebied in Groningen, waar het zich vooral richt op de schade opname en
het advies bij het versterken en herstel van gebouwen. De onderneming telt ruim 100
medewerkers en heeft vestigingen in Etten-Leur, Groningen en Arnhem. Het bedrijf heeft een
omzet van ruim 10 miljoen €.
De onderneming is de afgelopen jaren onder leiding van Walther en Marianne Coppens
uitgegroeid tot een toonaangevende speler in bouwmanagement. Eerder dit jaar hebben de
aandeelhouders de operationele leiding overgedragen aan het ervaren managementteam onder
leiding van Ronald Zilver.
KeBeK zal het management ondersteunen bij haar verder groeiplannen, die onder meer bestaan
uit de uitbreiding van het aangeboden dienstenpakket en de opening van één of meerdere
bijkomende kantoren.
BBC Bouwmanagement is de vierde investering van KeBeK III, dat eerder al een controlebelang
heeft verworven in Asbest Partners, Dekabo, en recent nog Borek.

Voor meer informatie:
KeBeK – www.kebek.be
Contact

Floris Vansina: floris.vansina@kebek.be of +32 2 66 99 023

KeBeK is een onafhankelijk Belgisch investeringsfonds dat participeert in solide, middelgrote
bedrijven met een identificeerbaar potentieel voor verdere waardecreatie. KeBeK ondersteunt
actief het managementteam van haar participaties bij de uitvoering van de gezamelijk bepaalde
ondernemingsstrategie. KeBeK neemt meestal controlebelangen, zonder evenwel een
operationele rol te vervullen. Het fonds wordt beheerd door 4 partners die reeds vele jaren
samenwerken en die een bewezen staat van dienst hebben in de private equity sector. De
middelen van KeBeK worden verschaft door erkende institutionele investeerders, family offices
en succesvolle ondernemers.

Meer informatie over BBC Bouwmanagement vindt u op www.bbcbouwmanagement.nl

