-PERSBERICHTMegahout vindt partner in Quadrum Capital.
Drachten, 24 juni 2022 - Megahout en investeringsmaatschappij Quadrum
Capital maken bekend dat Quadrum als aandeelhouder toetreedt tot
Megahout. Oprichter Jan Sijbesma blijft als algemeen directeur en
aandeelhouder samen met het huidige directieteam leidinggeven aan het
bedrijf.
Megahout is in 1999 opgericht met het doel om de houtverwerkende industrie te
voorzien van de beste houtoplossingen, waarbij een hoge mate van automatisering
in combinatie met maatwerk heeft geleid tot een sterke groei. Deze drive is nog
steeds sterk aanwezig in het DNA van Megahout.
Megahout is inmiddels landelijk actief als importeur en groothandel en is de
grootste producent van gevingerlast hout in Nederland. Met haar eigen importeur
Nielsen Timber wordt gecertificeerd vurenhout van hoge kwaliteit geïmporteerd uit
Duitsland, Scandinavië en de Baltische staten. Voor de houtverwerking maakt
Megahout gebruik van de meest moderne, speciaal voor Megahout ontwikkelde
houtbewerkingsmachines. Daarmee heeft Megahout het meest uitgebreide
machinepark in Nederland. Megahout levert uit 10.000m3 eigen voorraad ruw,
geschaafd en gevingerlast hout tot wel 10 meter lengte. Dit doet Megahout tevens
als logistiek ondersteunend partner waarbij afnemers uit voorraad geleverd kunnen
worden en daardoor minder eigen voorraad hoeven aan te houden.
De groei van Megahout is deze jaren enorm geweest en zal ook de komende jaren
doorzetten. Dit komt zowel door de groei van Prefab en de industrie welke steeds
meer de duurzame vorm (Co2 besparend) van hout toepassen. De onderneming
opereert vanuit een duurzaam pand in Drachten van 14.000m2 en gaat door de
aanhoudende groei in de loop van 2022 nog eens uitbreiden met 5.500m2.
Daarmee kan de vraag naar gecertificeerd vurenhout voor de bouw in de komende
jaren gegarandeerd worden.
Jan Sijbesma, CEO en oprichter van Megahout, is blij met Quadrum als
medeaandeelhouder. “Met Quadrum Capital als partner is de continuïteit van de
onderneming gewaarborgd en kunnen de groeiambities in de toekomst blijvend
gerealiseerd worden. Via onze adviseur Valor Corporate Finance kwamen wij in
contact met het team van Quadrum Capital. De contacten met het team waren
vanaf dag één goed en was er een goede persoonlijke klik”, vervolgt Sijbesma.

Hedzer Wester, investment manager bij Quadrum Capital, kijkt uit naar de
samenwerking met Jan Sijbesma en zijn team. “Wij zijn bijzonder verheugd om te
mogen investeren in Megahout. We zien het bedrijf als een voorloper in de trend
naar duurzamere bouwoplossingen en kijken ernaar uit om Megahout te mogen
ondersteunen bij het realiseren van haar groeiambities.” De participatie in
Megahout zal plaatsvinden vanuit het recent opgerichte Quadrum Evergreen Fund.
Dit fonds heeft een onbepaalde looptijd en richt zich op het duurzaam laten groeien
van ondernemingen met een lange termijn horizon. Dit fonds is hoofdzakelijk
gefinancierd door ondernemers en ondernemersfamilies.
Over Megahout
Megahout importeert vurenhout uit Duitsland, Scandinavië en de Baltische staten.
In haar fabrieken verwerkt Megahout het vurenhout tot halffabricaatproducten voor
de houtverwerkende industrie. Deze halffabricaten worden gebruikt voor
dakenbouw, gevelbouw, tuinhuizen, handel en emballage en in de agrarische
sector. Megahout is in heel Nederland actief vanuit haar vestiging in Drachten.
Meer informatie: www.megahout.nl
Over Quadrum
Onafhankelijke investeringsmaatschappij Quadrum Capital helpt bedrijven uit het
mid-market segment bij het verantwoord realiseren van hun groeiambities.
Ondernemerschap, sterke betrokkenheid en de inbreng van hoogwaardige
managementervaring, netwerk en financiële slagkracht vormen hiervoor de basis.
Quadrum Capital heeft kantoren in Woerden en Almelo en wordt gekenmerkt door
een sterke regionale verankering en no-nonsense mentaliteit. De first closing van
het Quadrum Evergreen Fund heeft recent plaatsgevonden.
Meer informatie: www.quadrum-capital.nl

