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Het Utrechtse automatiserings-
bedrijf Conclusion neemt op-
nieuw een branchegenoot over.
HetgaatditkeerommyBrand,een
SAP-dienstverlenermet drie vesti-
gingen inNederland.

Sinds Conclusion twee jaar ge-
leden werd overgenomen door
NPMCapital,deinvesteringsmaat-
schappij van de familie Fentener
van Vlissingen, voert de IT-onder-
nemingeenactiefaankoopbeleid.

Door de aankoop vanmyBrand
groeit Conclusion naar ruim
€200mlnomzeten1700medewer-
kers. ‘Het isdegrootsteovername
in onze bedrijfshistorie’, zegt ceo
Engbert Verkoren. De overname-
prijsmaakthij niet bekend.
Vorig jaar werden ook al enke-

le branchegenoten gekocht. ‘My-
Brand is een strategische partner,
met een heel hoge klanttevreden-
heid’, zegt Verkoren. Het bedrijf
heeft250werknemers indiensten
heeft vestigingen in Amstelveen,
ApeldoornenGeertruidenberg.De
onderneming biedt SAP-diensten
op het gebied van advies, imple-
mentatie,ondersteuningenexploi-
tatie.Hetbedrijf realiseerteenom-
zet van €37mln en boekt daarop
eenbedrijfsresultaat van€7mln.

De overname heeft geen gevol-
gen voor de werkgelegenheid en
het kantorennetwerk. In de nieu-
we opzet zal Conclusion zijn ei-
gen SAP-bedrijf, waar zestigmen-
senwerkzaamzijn,onderbrengen
onderhet labelmyBrand.
Conclusion, dat werkt voor be-

drijven als NS, ProRail en Flora-
Holland, is met een omzet van
€160mln veel groter dan de nieu-
we aankoop,maarmyBrandhaalt

ACQUISITIE

AutomatiseerderConclusion
neemtopnieuwIT-bedrijf over

wel de hoogste winstmarges. ‘Dat
komtomdatzijeenanderemixvan
dienstverleninghebben’,geeftVer-
korenals verklaring.

MyBrandwas sinds drie jaar ei-
gendom vanDeHogeDennen. In
2015kochthet investeringsbedrijf
vandefamilieDeRijckeeenmeer-
derheid vandeaandelen. Een zes-
talmanagers hield sindsdien een
minderheidsbelang in het IT-be-
drijf.

Conclusionwerd in 1997 opge-
richt door ErikHallers en Roelof
Bijlsma. In de nieuwe opzet heeft
NPMCapitaleenmeerderheidsbe-
langvanmeerdan80%.Deoverige
stukkenzittenbijeengroepmana-
gers vanbeide IT-bedrijven.

De transactiemoetnogworden
goedgekeurd door de toezicht-
houder Autoriteit Consument en
Markt.

Conclusion nam vorig jaar een
groot deel van de IT-activiteiten
van bloemenveiling FloraHol-
landover.Hetgaatdaarbijomeen
outsourcingscontract voor een
periode van tien jaar, waarbij 35
medewerkers van FloraHolland
werdenondergebrachtbijdeIT-be-
heerder.

Vorig jaarkochtConclusiondrie
bedrijven: CRI Service, Furore In-
formatica enFlex-ID.Daar betaal-
dehetUtrechtseIT-bedrijf intotaal
€20mlnvoor,zoblijktuithet jaar-
verslag over 2017.

Flora Holland is klant
van Conclusion, dat
een groot deel van
de IT-diensten van de
veiling overnam. FOTO: HH

Met aankoop myBrand groeit Utrechts bedrijf naar €200 mln omzet

Conclusion voert
na de overname
door NPMCapital
een zeer actief
aankoopbeleid

pagina 15, 15-08-2018 © Het Financieele Dagblad


