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Den nederlandske investoren Gilde
kjøper Bruynzeel Storage Systems
Tjabel Daling
Amsterdam
Bruynzeel Storage Systems returnerer
i nederlandske hender etter mer
enn tretti år. Det skandinaviske
private equity-selskapet Altor selger
majoriteten av aksjene sine til det
Utrecht-baserte investeringsselskapet
Gilde. Ledelsen har en minoritetsinteresse.
Under vingene til Gilde Equity Management ønsker Bruynzeel ytterligere
internasjonal ekspansjon og fortsetter
å vokse fra nåværende omsetning, fra
omtrent 70 millioner, til mer enn 100
millioner de neste fem årene. “Vi ønsker
å vokse under vår egen damp, men kan
også kjøpe selskaper ved hjelp av Gilde”,
sier administrerende direktør Alexander
Collot d’Escury van Bruynzeel. “Med
Gilde kan vi akselerere ekspansjonen
vår.”
Fram til åttitallet var selskapet en del
av Bruynzeel-gruppen, som vokste med
å produsere blyanter, kjøkkenløsninger,
dører, bad, skap og gulv. De rundt to

hundre ansatte i selskapet, som ble
uavhengige på 1980-tallet, lager og
leverer plassbesparende lagringssystemer for for eksempel museer, arkiver,
biblioteker og kontorer.
For eksempel hevder selskapet å være
verdensmarkedsledende innen smart
lagring av museumsskatter. Fra Louvre
til Holocaust-museet i Israel og American Museum of Modern Art (MoMa)
kommer alle de berømte museene for å se
lagringskunsten i Nederland.
I mellomtiden er Bruynzeel Storage
Systems rettet mot nye vekstmarkeder, for eksempel sykehus, små boliger,
detaljhandel, supermarkeder, legemidler,
hagebruk og urbant jordbruk. “Alle disse
sektorene leter etter mer bærekraftige og
effektive lagringsløsninger”, sier Collot
d’Escury. Som et eksempel nevner han
lagringsmuligheter via store mobile skap
og dyrking av avlinger i flyttbare stativer.
Collot d’Escury: “Det er flere og flere
megabyer i verden. Den økende urbaniseringsprosessen krever en mer effektiv og
klimavennlig måte å håndtere det knappe
rommet på.”

Ifølge Bruynzeel
viser mangel på
brikker behovet for
nye effektive lagringssystemer
Bruynzeel
sier det er verdensmarkedsledende
innen smart lagring
av museumsskatter

for eksempel. Under koronakrisen ble
leveranser av viktige deler forsinket
oftere enn før, noe som resulterte i kostbare produksjonstap. Ifølge Collot d’Escury viser chipmangel de siste månedene
i forskjellige sektorer også behovet for
nye effektive lagringssystemer.
Gilde Equity Management sier at de
er imponert over den overlegne tekniske
kunnskapen og innovative kapasiteten
til de internasjonalt orienterte Bruynzeel Storage Systems. Det Utrechtbaserte private equity-firmaet, som har
1,5 milliarder i forpliktet kapital under sin
omsorg, overtok industrikonglomeratet
Andus Group (omsetning € 250 millioner) tidligere i år og har også (flertalls-)
interesser i Dunlop, en ledende produsent av sikkerhetsstøvler for industrielle applikasjoner, og i Fruityline, en
raskt voksende produsent av ferskpresset
frukt- og grønnsaksjuice og smoothies.

Tidligere i år overtok Bruynzeel
Storage Systems den amerikanske distributøren RDT Concepts. Med den
overtakelsen fikk de sitt eget selskap
i USA. Det landet er et enormt vekstmarked, og står for en tredjedel av det
globale markedet for smarte lagringssystemer.
Andre interessenter er den tekniske
Bruynzeel Storage Systems peker
grossisten Wasco, arbeidsbyrået Actief
også på det økende behovet (industriInterim og bolig- og dekorasjonsbutikelle) selskaper har som ønsker å beholde
kene til Kwantum & Leen Bakker.
flere aksjer. Som et resultat, er selskaper
mindre avhengige av leverandører,

