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PMV verleent achtergestelde lening van 1 miljoen euro
voor managementbuy-out van Soliver Waregem nv

Sinds 2012 financiert PMV ook overnames van
Vlaamse kmo’s door bestaande en/of nieuwe
managers. Zo verleent zij een achtergestelde lening
van 1 miljoen eur o om, via een overname door het
management, Soliver Waregem nv verder te
professionaliseren en zijn groei te stimuleren.
Soliver Waregem is een producent van isolerend
glas voor architecturale toepassingen. Het bedrijf is
al meer dan zestig jaar actief in de glasindustrie. De
aandelen waren in handen van Soliver nv, een
familiale onderneming die gespecialiseerd is in de
productie van glas voor de automobielindustrie.
PMV verleent nu een achtergestelde lening om een
managementbuy-out (MBO) te faciliteren door
algemeen directeur Mark Dewulf. Die financiële
hefboom van PMV laat toe om de resterende
financieringsbehoefte voor de overname bancair in
te vullen bij KBC. Op die manier is de continuïteit
van het bedrijf - dat veertig medewerkers telt verzekerd.
Mark Dewulf is al tien jaar lang algemeen directeur
bij Soliver Waregem. Hij slaagde erin om van het
bedrijf een snelgroeiende en rendabele speler te
maken binnen zijn sector, wat ook bekroond werd
met een nominatie tot Trends Gazelle voor
middelgrote ondernemingen in 2011.
De langetermijnvooruitzichten in de sector zijn
positief. Zo ondersteunen technologische
innovaties en steeds strengere energienormen de
vraag naar isolerend glas, een ontwikkeling
waarmee Soliver Waregem ongetwijfeld zijn
voordeel kan doen. De bezorgdheid om de
klimaatverandering, de schaarste van

energiebronnen en de steeds stijgende
energieprijzen hebben immers in verschillende
landen, waaronder België, geleid tot een reeks van
initiatieven om het gebruik van isolerend glas te
verplichten of te ondersteunen.
Bovendien investeerde Soliver Waregem in 2012 in
een volledig automatische isolatieglaslijn, waarmee
het kan inspelen op die nieuwe trends. Ook de
evolutie naar producten met een hogere
toegevoegde waarde (zoals brandwerend glas,
zonwerend glas en veiligheidsglas) en naar meer
complexe producten (zoals driedubbel glas en
gelaagd glas) zorgen voor groei.
Het bedrijf levert momenteel vooral aan
middelgrote aannemers en verandabouwers in de
regio’s Oost- en West-Vlaanderen. Het geniet daar
een goede kwaliteitsreputatie, onder meer door
zijn doorgedreven dienstverlening en grote
flexibiliteit.
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PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij. Zij financiert beloftevolle ondernemers van bij de prille start
tot aan de groei en internationalisering van hun bedrijf. Zij investeert ook in grote infrastructuurprojecten en
vastgoed. Haar focus is gericht op de duurzame economische ontwikkeling van Vlaanderen, met aantoonbare
meerwaarde voor economie en maatschappij (www.pmv.eu).

