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KBC PRIVATE EQUITY VERKOOPT
DYNACO AAN ASSA ABLOY
KBC Private Equity en de andere aandeelhouders van Dynaco Group NV (“Dynaco”) hebben een
overeenkomst bereikt met Assa Abloy AB (“Assa Abloy”) over de overname van Dynaco. De
transactie zal naar alle verwachting worden afgerond in de eerste helft van 2012, na goedkeuring
door de betreffende mededingingsautoriteiten.
Dynaco is een vooraanstaande Europese en Noord-Amerikaanse producent van automatische
flexibele poorten. De laatste jaren zag Dynaco zowel de verkoop als de winst sterk stijgen dankzij
de uitbreiding van zijn geografische aanwezigheid en zijn distributiekanalen, maar ook dankzij
zijn nieuwe en innovatieve producten en oplossingen. Dynaco heeft 140 werknemers in dienst en
heeft productievestigingen in Moorsel (België) en in de buurt van Chicago (VS). Voor 2012 wordt
een omzet van 51 miljoen euro verwacht.
Assa Abloy (www.assaabloy.com) is de wereldleider in sluitsystemen met een omzet van
ongeveer 37 miljard Zweedse kroon (4,2 miljard euro). De hoofdzetel van Assa Abloy is
gevestigd in Zweden en het bedrijf telt 37 000 werknemers.
Voor KBC past deze transactie binnen de desinvestering van de portefeuille van KBC Private
Equity als onderdeel van de strategische heroriëntering van de KBC-groep die werd
overeengekomen met de Europese Commissie. De transactie heeft geen wezenlijke invloed op
de winst of het kapitaal van KBC.

Meer informatie over KBC Private Equity:
Neem contact op met Floris Vansina, gedelegeerd bestuurder, op +32 2 429 51 74,
floris.vansina@kbcpe.be.

Meer informatie over Dynaco:
Neem contact op met Dirk Wouters, CEO, op +32 53 729 898,
d.wouters@dynaco.eu
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