Waterland investeert EUR 100 miljoen in Sarens
Wolvertem, 22 Juli 2011. Sarens, een wereldleider op het vlak van kranenverhuur en het
verplaatsen van uitzonderlijke lasten, heeft overeenstemming bereikt met Waterland om
EUR 100 miljoen te investeren in het kapitaal van Sarens over een periode van 3 jaar. Deze
middelen zullen aangewend worden om de internationale groeiplannen van Sarens verder te
ondersteunen.
Sarens, met thuisbasis in Wolvertem, legde de afgelopen jaren een indrukwekkend
groeitraject af, waarbij de omzet groeide van EUR 122 miljoen in 2004 naar EUR 385 miljoen
in 2010. Op vandaag is de Sarens Groep met meer dan 3.000 werknemers actief op alle
continenten, en is zij een wereldmarkleider op het gebied van het verplaatsen van
uitzonderlijke lasten (zogenaamde heavy lifting projecten). De groep voert deze
grootschalige, complexe projecten uit in verschillende sectoren zoals olie & gas, energie
(zowel thermisch, on/offshore wind als nucleair), module yards, petrochemie, mijnbouw en
grote civiele werken.
Om in de komende jaren haar internationale groei verder te zetten, heeft Sarens een
ambitieus investeringsplan uitgetekend, zowel bestaande uit het openen van nieuwe
vestigingen, investeringen in de uitbreiding van de kranenvloot als uit gerichte overnames.
Dit maakt een versterking van het eigen vermogen van de groep wenselijk. De familie
Sarens, die momenteel nog 100% eigenaar is van de groep, besliste daarop haar kapitaal
open te stellen voor een externe partij, wat geleid heeft tot een overeenstemming met
Waterland.
Voor Waterland past de investering in Sarens in haar strategie om ambitieuze, succesvolle
familiale ondernemingen te ondersteunen in hun groei. In het kader van deze transactie zal
Waterland EUR 100 miljoen inbrengen vanuit haar vierde fonds over een periode van 3 jaar
en toetreden tot de raad van bestuur van Sarens. De familie Sarens, die voor de transactie
geadviseerd wordt door Leonardo & Co, behoudt de meerderheid van de aandelen.

Over Sarens
Sarens, met thuisbasis in Wolvertem, is vandaag actief in 50 landen waar het kranen
verhuurt en extreem zware ladingen transporteert, optilt of rechtzet. Sarens’ grootste klanten
zijn bedrijven actief in de olie & gas productie, energie, petrochemie, grote civiele werken en
mijnbouw. Een gespecialiseerde wind divisie legt zich toe op de oprichting van windmolens
zowel onshore als off-shore.
Sarens is één van de enige spelers in zijn sector die wereldwijd actief is. Een onberispelijke
reputatie, verregaande flexibiliteit, creativiteit en diepgaande expertise maken van Sarens de

ideale partner voor grootschalige en complexe opdrachten. Sarens’ gespecialiseerde kennis
en apparatuur laten haar toe om geregeld wereldprojecten binnen te halen zoals het viaduct
van Millau, de Xstrata (KNS) nikkelraffinaderij in Koniambo (New Caledonia) die in volledig
gemonteerde modules van tussen 1500 en 3500 ton verscheept werd vanuit Qingdao
(China), of de nieuwe Zuidpoolbasis Neumayer III, gebouwd op Antarctica bij temperaturen
tot -40°C.
Om te kunnen voldoen aan haar motto “Nothing too heavy, nothing too high”, heeft Sarens
ook de Sarens Giant Crane SGC-120 ontwikkeld die in het najaar van 2011 operationeel
wordt in de US. De SGC-120 is de grootste echte “kraan” in zijn soort wereldwijd, en is in
staat om, zowel qua hoogte als qua gewicht, het Atomium in één stuk te heffen en te
verplaatsen met zijn hijscapaciteit van 3200t.
www.sarens.com

Over Waterland
Waterland Private Equity Investments (Waterland) (www.waterland.be) is een onafhankelijke
participatiemaatschappij actief in België, Nederland en Duitsland, met meer dan € 2,4 miljard
fondsen onder beheer. Waterland investeert in gefragmenteerde groeimarkten die ‘in
beweging’ zijn als gevolg van één of meer van de volgende trends: duurzaamheid,
outsourcing & efficiency, vergrijzing en vrije tijd & luxe. Waterland is lid van de Belgian
Venturing Association (BVA), de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen
(NVP) en de European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA). Waterland
opereert vanuit kantoren in Antwerpen (B), Bussum (NL) en Düsseldorf (D).
www.waterland.be

