EGERIA VERWERFT TUINDECO GROUP
Coevorden, 25 september 2019
Tuindeco is 26 jaar geleden opgericht en is onder de bezielende leiding van de zwagers
Bert Weering en Gerard Streuer geworden van een bescheiden landelijke speler naar een
internationale groothandel met inkoopkantoren in Polen, Baltische Staten, Hong Kong en
Indonesië en daarnaast is de verkoop verschoven naast Nederland door heel Europa en zelfs
daarbuiten.
In al die jaren is Tuindeco International altijd voorzichtig met het geld omgegaan,
investeringen en uitbreidingen werden zorgvuldig gepland, eerder reactief dan proactief.
Het credo ‘we kunnen het geld maar 1 keer uitgeven’ stond hoog in het vaandel, de groei zat
er goed in en veelal waren de verdiende centen weer hard nodig om door te investeren in
voorraad voor het volgende seizoen, dit natuurlijk om de klanten nog beter van dienst te
kunnen zijn.
Ook het moment van de nieuwbouw in Duitsland werd heel goed doordacht.
Halverwege 2018 was het dan zover en werd begonnen aan de bouw van 3 nieuwe hallen op
een lap asfalt van ca. 45.000 m².
De totale voorraad oppervlakte is hiermee gekomen op een kleine 220.000 m².
Ondertussen is Tuindeco gewoon doorgegroeid en zelfs in de crisisjaren viel er een
omzetplus te noteren en in de afgelopen 4 jaren is zelfs een verdubbeling van de omzet
gerealiseerd!
Voor dit geweldige resultaat bedanken we onze medewerkers en leveranciers, maar niet in
de laatste plaats onze klanten voor het vertrouwen!
Stilstand is achteruitgang, er zijn legio kansen om de groei te continueren en een grote
speler in Europa te worden.
We kiezen ervoor om te versnellen, los van de autonome groei, en het marktaandeel in
verschillende landen te vergroten.
Voor die versnelling is kapitaal, kennis, durf en enthousiasme nodig.
Die laatste 2 hebben we al, kapitaal en kennis in zekere mate ook, maar er is meer nodig.
Gedurende het afgelopen jaar hebben de huidige eigenaren Bert Weering en Gerard Streuer
zich gericht op het selecteren van een investeerder en zakenpartner die onze binding met
onze medewerkers, klanttevredenheid, servicekwaliteit en uitbreiding van onze activiteiten
deelt.
Op maandag 23 september heeft de Tuindeco Group een transactie afgerond met het in
Amsterdam gevestigde Egeria, de transactie is nog onderhevig aan de goedkeuring van de
marktautoriteit maar wij verwachten hier geen problemen.
Financiele details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Egeria is een onafhankelijke private equity investeringsgroep opgericht in 1997, die
investeert in gezonde middelgrote Nederlandse bedrijven met een ondernemingswaarde
tussen EUR 50 en EUR 350 miljoen. Egeria streeft ernaar het bedrijf financieel en
operationeel te ondersteunen om verder te groeien middels internationale expansie en
acquisities.
Floris Waage, managing partner bij Egeria: “Historisch gezien heeft de Tuindeco Group een
indrukwekkend track record van groei laten zien. Door continue ondernemerschap en
productontwikkeling heeft de groep een sterke marktpositie opgebouwd en voortdurend
nieuwe klanten aangetrokken. We kijken er naar uit het bedrijf te ondersteunen in deze
volgende groeifase.”
Als onderdeel van de samenwerking verwerft Egeria een meerderheidsbelang naast de
bestaande aandeelhouders in de Tuindeco Group.
De huidige directie heeft hun toekomst aan het bedrijf toegezegd, zowel als aandeelhouder
als bestuur.
Bert Weering geeft aan: “Wij blijven toegewijd samen met onze medewerkers bouwen aan
de toekomst of zoals het credo van Egeria luidt: SAMEN DURVEN BOUWEN!
Daarmee verandert er niets aan de dagelijkse gang van zaken, de rest van de organisatie zal
met de vertrouwde gezichten ook hetzelfde blijven.
Nederland blijft voor ons onverminderd belangrijk en samen met Egeria blijven we aan de
bal, tevens gaan we kijken naar interessante markten in het buitenland, wat uiteindelijk kan
resulteren in overnames of verregaande samenwerkingen.”
Wij zijn verheugd u dit nieuws vandaag te kunnen melden en zien er naar uit onze business
met u te continueren en uit te bouwen!
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, aarzel dan niet ons te contacten.
Over Tuindeco Group: www.tuindeco.com
Over Egeria: www.egeria.nl

