Delta Engineering en Sofindev sluiten een strategisch partnership en leggen zo de
basis voor verdere groei in de automatisering van de blaasvormindustrie
25 januari 2022
Sofindev heeft een overeenkomst bereikt met Danny De Bruyn en Rudy Lemeire over een partnership en instap
in het kapitaal van Delta Engineering Group. Danny De Bruyn en Rudy Lemeire blijven aandeelhouders en
zullen als gedelegeerd bestuurders verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse leiding van Delta Engineering.
Via het strategische partnership met Sofindev bereidt Delta Engineering zich voor om zijn sterke groeiparcours
van de voorbije jaren verder te zetten, als leidende speler in de automatisatie van de
kunststofverpakkingssector via het ontwerp en de bouw van gespecialiseerde downstream-apparatuur voor
de blaasvormindustrie (blow moulding). Met dit partnership beogen we de positie van Delta Engineering
wereldwijd verder te versterken, o.a. door middel van een verdere verdieping en verbreding van het aanbod
en het inzetten op nieuwe duurzame technologieën, zoals plasma coating. Daarnaast wordt ingezet op een
verbreding van de klantenportefeuille, evenals een selectieve overnamestrategie.

Over Delta Engineering
Delta Engineering werd in 1992 opgericht door Danny De Bruyn en Rudy Lemeire en ontwikkelde zich over de
jaren heen tot een wereldwijde, leidende speler in het ontwerp en de bouw van machines voor de
blaasvormindustrie. Onder leiding van Danny De Bruyn en Rudy Lemeire werd de nieuwe productievestiging
in Roemenië opgestart in 2011 en werden de activiteiten in de Verenigde Staten opgezet in 2012. Inclusief het
hoofdkantoor in Ophasselt, België, heeft Delta Engineering wereldwijd 3 vestigingen: in België (onderzoek &
ontwikkeling, productie, verkoop en service), Roemenië (productie) en de USA (verkoop & service). In totaal
zijn er een 200-tal medewerkers in dienst.
Delta Engineering biedt een breed assortiment aan machines die ingezet worden na het blaasvormproces.
Deze machines hebben toepassingen in o.a. kwaliteitscontrole, verpakking, ontscrambling, afwerking en
conveying. Door dit brede assortiment van hoogwaardige machines kan Delta Engineering zijn klanten
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automatiseringsoplossingen aanbieden om efficiëntieverbeteringen en verhoging van de kwaliteit te kunnen
realiseren.
Daarnaast zet Delta Engineering zeer sterk in op de ontwikkeling en innovatie van nieuwe processen, systemen
en machines, zoals plasma coaters, een belangrijke innovatie binnen de wereld van plastics. Dit proces laat toe
verpakkingen te produceren voor eindproducten met hoge vereisten inzake materiaaleigenschappen, die
tegelijkertijd een hoge mate van recycleerbaarheid garanderen door minder (verschillende) materialen te
gebruiken.
Delta Application Technics, dat ook onderdeel is van de Delta Engineering Group, ontwerpt en vervaardigt
machines voor het mengen, doseren en aanbrengen van laag- tot hoogviskeuze producten bestaande uit twee
of meer componenten. Dit binnen een breed toepassingsgebied zoals, maar niet beperkt tot, coaten en
verlijmen.
De sterke focus op kwaliteit, innovatie, service, leversnelheid en betrouwbaarheid en het bieden van extra
toegevoegde waarde ligt mee aan de basis van het succes en de groei van Delta Engineering. De vestigingen
in België, de USA en Roemenië stellen Delta Engineering in staat om zijn klanten wereldwijd te bedienen.
Met de instap van Sofindev in Delta Engineering Group komt er een betrouwbare en sterke financiële en
strategische partner aan boord om de groei en internationale ontwikkeling van haar activiteiten verder te
zetten. Daarbij zal worden ingezet op de uitbreiding van het aanbod aan oplossingen en van de bestaande
klantenbasis, maar ook strategische overnames van complementaire bedrijven behoren tot de groeipistes.

Delta Engineering in Baia Mare, Roemenië

Danny De Bruyn en Rudy Lemeire, gedelegeerd bestuurders Delta Engineering:
“De instap van Sofindev in ons kapitaal is een weloverwogen beslissing, die kadert in onze ambitie om Delta
Engineering verder te laten groeien en te professionaliseren. Het is onze bedoeling om ons aanbod aan
oplossingen verder te versterken en nog internationaler te verkopen en deze ontwikkeling zal nog meer kansen
bieden voor onze medewerkers. Met Sofindev halen we een complementaire partner aan boord die dezelfde

waarden deelt als ons familiebedrijf en een mentaliteit en toekomstvisie heeft die perfect aansluiten bij de
huidige noden en ambities van ons bedrijf.”
Over Delta Engineering: www.delta-engineering.be
Carlo Daelemans en Jean-Roger de Bandt, partners Sofindev:
“Delta Engineering is een leidende speler in de downstream blow moulding-sector en is wereldwijd gekend om
zijn kwaliteit, innovatiekracht en klantgerichtheid. Binnen een sector die in volle transformatie is en steeds meer
inzet op automatisering, maar ook vanuit ecologisch en maatschappelijk standpunt, zijn wij ervan overtuigd
dat Delta Engineering uitstekend gepositioneerd is. Bovendien hebben we met Danny De Bruyn en Rudy Lemeire
twee gedreven en succesvolle ondernemers aan boord die we met onze ervaring, kennis en netwerk zullen
ondersteunen om Delta Engineering verder te laten groeien. Op die manier willen we samen betekenisvolle
waarde creëren voor de klanten, leveranciers, medewerkers en alle andere stakeholders van Delta
Engineering.”
De investering in Delta Engineering is de zevende investering van het Sofindev V-fonds, amper twee jaar na de
oprichting van dit fonds in december 2019. Eerdere investeringen zijn de IT-dienstengroep Christiaens (juni
2020), specialist in decoratief plaatmateriaal Vanrobaeys (september 2020), mediasoftwarespeler
MediaGeniX (november 2020), specialist in brandveiligheid Altebra (december 2020), digitaal marketingbedrijf
Loyals (oktober 2021) en Foodpartners International, groothandel voor slagers en de ruimere voedings- en
voedselverwerkende sector (aangekondigd in december 2021).
Over Sofindev
Sofindev is een toonaangevende onafhankelijke private equity-onderneming, gespecialiseerd in buy-out en
groeikapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux. Sofindev werd in 1991 opgericht door Sofina
– gecontroleerd door de familie Boël – en de familie Colruyt. Sindsdien is het Sofindev-team geëvolueerd naar
volledige onafhankelijkheid en heeft het zich omringd met een groter aantal gerespecteerde familiale en
(internationale) institutionele investeerders. Onder deze investeerders bevinden zich ondernemers en
eigenaars van familiebedrijven waarin Sofindev in het verleden heeft geïnvesteerd.
De Sofindev-fondsen hebben meer dan 300 MEUR kapitaal geïnvesteerd in meer dan 50 kleine en middelgrote
bedrijven. Momenteel beheert het Sofindev Management-team het Sofindev IV-fonds (°2015), met een
toegezegd kapitaal van 107 MEUR, en het eind 2019 opgehaalde Sofindev V-fonds, met totale toezeggingen
van 170 MEUR. Net als Sofindev IV realiseert Sofindev V investeringen in het kapitaal van succesvolle kleine en
middelgrote bedrijven in de Benelux, in partnership met de ondernemers en management teams van deze
bedrijven, ter ondersteuning van hun verdere groei.
Meer details op onze website: www.sofindev.com

De aandeelhouders van Delta Engineering werden bij deze transactie bijgestaan door financieel adviseur MnA
en DLPA Advocaten. De koper werd bijgestaan door Argo Law, LDS Advisory en Roland Berger.

