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ViaCon förvärvar tillgångar från Bergschenhoek
Civiele Techniek B.V. och stärker ytterligare sin
marknadsledande position i Europa.
ViaCon har idag, genom sitt dotterbolag ViaCon Netherlands B.V. (ViaCon), tecknat
ett avtal om att förvärva tillgångar från Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT)
relaterade till produktsortimenten MultiPlate, SuperCor, HelCor/Spirosol och
plaströr. Genom detta förvärv stärker ViaCon ytterligare sin marknadsledande
position i Europa för korrugerade stålbaserade infrastrukturlösningar, vilket ger en
ännu starkare plattform för att leverera konkurrenskraftiga och hållbara
kundlösningar. Köpeskillingen uppgår till 3,7 miljoner euro (cirka 38,3 miljoner
SEK) och kommer att betalas kontant.
BCT, beläget i Bergschenhoek och Zevenbergen i Nederländerna, är den största tillverkaren av
kulvertar av stål i Benelux-regionen och har en stark marknadsposition, både i Nederländerna
och närliggandemarknader. I relation till de tillgångar som ska förvärvas av ViaCon utvecklar,
producerar och handlar BCT med olika lösningar för kulvertar, tunnlar och broar, dränering och
vattenförvaring. BCT har en lång relation med ViaCon och ViaCon Hamco i Tyskland, som
förvärvades av ViaCon i april 2021. Hamco startade produktionsanläggningen i Zevenbergen,
vilken förvärvades av Bergschenhoek Group 1993, och fram till idag har BCT köpt MultiPlate och
SuperCor från Hamco och ViaCon.
ViaCon förvärvar tillgångar från BCT relaterade till produktsortimenten MultiPlate, SuperCor,
HelCor/Spirosol samt plaströr och plaströrstillbehör, som främst används för applikationer av
kulvertar, tunnlar och broar, dränering och vattenlagring. Förvärvet är i linje med ViaCons strategi
att växa vidare in i Västeuropa och att bygga ett starkare fotfäste i Beneluxområdet samt att
utveckla och växa en verksamhet med hög marginal för alla våra affärsområden.
”Jag är mycket nöjd med förvärvet och vi ser mycket lovande operationella såväl som
kommersiella synergier. Det kommer att ytterligare stärka och bygga ViaCons marknadsledande
position i Europa för korrugerade stålbaserade infrastrukturlösningar, vilket ger en ännu starkare
plattform för att leverera konkurrenskraftiga och hållbara kundlösningar”, säger Stefan Nordström,
VD och koncernchef för ViaCon Group.
”Under de senaste decennierna har Bergschenhoek Civiele Techniek (BCT) framgångsrikt byggt
upp en stark marknadsposition i Benelux-regionen, baserat på marknadsledande kundservice och
produktprestanda. Bergschenhoek Group är mycket nöjda med detta steg och bekväma med att
BCT, som en del av ViaCon, i framtiden kommer att ge marknaden och våra kunder ett ännu
bättre erbjudande”, säger Jeroen Rook, VD för Bergschenhoek Group.
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I förhållande till de produkter och segment ViaCon ämnar förvärva som en del av affären, har
verksamhetens årliga omsättning historiskt sett varit cirka 2,6 miljoner euro (cirka 26,9 miljoner
SEK) med en normaliserad EBITDA-marginal på cirka 21 procent.
Finansieringen av förvärvet kommer att hanteras inom befintlig ekonomisk struktur. ViaCons
transaktionskostnader i samband med förvärvet uppskattas till 0,2 miljoner euro.
Affären förväntas slutföras den 2 maj 2022. Slutförandet av förvärvet är villkorat av att vissa
åtgärder vidtas av säljaren.
ViaCon Netherlands B.V. kommer att byta företagsnamn till ViaCon Bergschenhoek Civiele
Techniek B.V., och kommer att ha ensamrätt till namnet Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.
Företaget kommer att vara ett försäljningsbolag och produkterna kommer att levereras från
ViaCons nuvarande produktionsstruktur. Efter slutförandet av transaktionen kommer de
nuvarande ägarna av BCT att fortsätta att sälja produkter som inte omfattas av förvärvet under
ett annat företagsnamn.
Kontakter

Stefan Nordström, CEO
E-mail: stefan.nordstrom@viacongroup.com
Tel: +46 (0) 706 32 13 06
Helena Wennerström, CFO
E-mail: helena.wennerstrom@viacongroup.com
Tel: +46 (0) 705 69 96 25
Om oss

ViaCon constructs connections. Consciously.
ViaCon grundades 1986 i Sverige och Norge och är en marknadsledande europeisk leverantör av
hållbara lösningar med korrugerat stål för väg- och vattenbyggnad, med omfattande kännedom
om lokala marknader och lokal tillverkning, med närvaro i 20 länder och ~800 anställda.
Genom att kombinera tre decenniers erfarenhet med den allra senaste tekniken lyckas ViaCon
vara marknadsledande på områdena broar och kulvertar, geotekniska lösningar och
dagvattenmagasin, som utgör företagets tre affärsenheter.
ViaCon erbjuder sina kunder distinkta toppmoderna, hållbara och verksamhetskritiska
infrastrukturlösningar utformade för att möta utmaningarna i en föränderlig värld.
ViaCon ägs av fonder förvaltade av FSN Capital Partners, ledande rådgivare inom private equity i
norra Europa.
ViaCon Group AB (publ), Björklundabacken 3, 436 57 Hovås, Sweden.
Organisationsnummer: 559228-2437
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Denna information är sådan information som ViaCon Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-05 13:13 CEST.
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