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PERSBERICHT 

 
 

De Groep Floridienne kondigt een akkoord aan voor een kapitaalverhoging van zijn 
dochteronderneming SNAM, Europese leider in de recyclage van industriële en autobatterijen.  

 
Daarnaast laat Floridienne ook weten dat zijn dochteronderneming Biobest Group SA exclusieve 

onderhandelingen voert voor de overname van een speler in geïntegreerde biologische 
bestrijding.  

 
 
Vandaag kondigt de Groep Floridienne aan dat een vast akkoord is ondertekend voor een 
kapitaalverhoging van zijn dochteronderneming SNAM, een Europese leider in de recyclage van 
industriële en (hybride en elektrische) autobatterijen. 
 
De kapitaalverhoging zou tegen 30 oktober 2021 afgerond moeten zijn en wordt mogelijk gemaakt met 
de hulp van een Duitse investeerder. In totaal gaat het om 10 miljoen euro, een bedrag dat nog kan 
worden opgetrokken tot 14 miljoen euro op basis van een 'pre-money'-waardering van 40 miljoen euro.  
 
Op groepsniveau zal het akkoord leiden tot een onmiddellijke stijging van het geconsolideerd eigen 
vermogen met 10 miljoen euro, met een verwaterend effect op de participatie van Floridienne tot gevolg. 
Na de transactie zal Floridienne een meerderheidsbelang van 57,6% overhouden in het kapitaal van 
SNAM. 
 
“Door de geplande kapitaalverhoging zal SNAM over de nodige middelen beschikken om zijn forse 
investeringsprogramma te versnellen. Zo kan het bedrijf inspelen op de sterke toename van de 
batterijvolumes uit elektrische mobiliteit. Het industriële project van SNAM krijgt dus een duwtje in de rug 
dankzij de steun van een nieuwe aandeelhouder. Zo kunnen we snel over de extra middelen beschikken 
die nodig zijn om het globale businessplan van SNAM uit te voeren”, aldus Gaëtan Waucquez, CEO van 
de Groep Floridienne. 
 
Daarnaast kondigt de Groep Floridienne ook aan dat zijn dochteronderneming BIOBEST, een 
wereldleider in bestuiving en geïntegreerde biologische bestrijding, momenteel exclusieve 
onderhandelingen voert om een meerderheidsbelang te verwerven in een belangrijke speler uit de 
sector. Het doelwit vertegenwoordigt een omzet van meer dan 100 miljoen euro en de transactie betreft 
een bedrijfswaarde van een gelijkaardig bedrag.  
 
De transactie hangt af van een voorafgaande 'due diligence'-audit en het verkrijgen van de nodige 
financiering en zou naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 moeten worden afgerond. In dat 
kader bekijkt Floridienne verschillende financieringsmogelijkheden in de vorm van leningen en een 
verhoging van het eigen kapitaal. Ook de verkoop van het meerderheidsbelang van de Groep in het 
Turkse KIMFLOR, dat actief is in de productie en distributie van pvc-stabilisatoren, ligt als optie op tafel. 
 
“De exclusieve onderhandelingen van BIOBEST passen in de strategie van de Groep van een 
aanhoudende organische groei, aangevuld met gerichte overnames. De transactie hangt af van de 
opheffing van bepaalde opschortende voorwaarden en is dus nog niet zeker.”, zegt Gaëtan Waucquez, 
CEO van de Groep Floridienne. 
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Contactpersonen: 
 
 
Marc Blanpain, Voorzitter      Gaëtan Waucquez, CEO 
 
 
 
 
FLORIDIENNE is een Belgische industriële groep die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en in Europa en 
wereldwijd een leiderspositie bekleedt in marktniches of nichemarkten. De Groep is actief in drie sectoren: 
Gourmet Food, Life Sciences en Chemicals. 
 
 

 


