Persbericht: Smits Bedrijven Gemert integreert in VHZ Groep
Zwolle 22 april - VHZ Groep heeft kozijnen- en glasproducent Smits Bedrijven Gemert
overgenomen. Met deze overname versterkt VHZ Groep haar positie in de toelevering van
duurzame kozijnoplossingen.
Smits Bedrijven Gemert is een jarenlange partner van VHZ Groep. De onderneming legt zich toe op
de ontwikkeling, productie en verkoop van kunststof ramen en deuren, stalen ramen en deuren en
isolatieglas, met een specialisatie in het leveren van brandwerende kozijnen.
De huidige eigenaar van Smits Bedrijven Gemert, Cees Fivie, kiest met de overname door VHZ Groep
voor de continuïteit van het bedrijf en de medewerkers. Smits Bedrijven Gemert zal als zelfstandige
werkmaatschappij verder groeien onder de vleugels van VHZ Groep.
VHZ Groep is in juli 2021 overgenomen door het huidige management en Gilde Equity Management.
Door de overname van Smits Bedrijven Gemert breidt de markleider in kunststof kozijnen haar
portfolio verder uit. Daarnaast is er sprake van een versterkte dekking in Zuid-Nederland en een
integrale samenwerking met de zustermaatschappijen binnen VHZ Groep.
VHZ Groep heeft Nathan Dijkstra aangetrokken als algemeen directeur van Smits Bedrijven Gemert.
Nathan heeft een groot gedeelte van zijn carrière gewerkt als Technisch Directeur bij De Meeuw
Bouwsystemen in Oirschot. Daarnaast is Nathan werkzaam geweest bij diverse toeleverende
bedrijven in de bouw (betonmortel, prefabbeton, kozijnen van aluminium, staal, kunststof en hout).
Nathan is ook als algemeen directeur betrokken geweest bij iQ Wonen.
Ben Bergsma, CEO van VHZ Groep: “De overname van Smits Bedrijven Gemert past goed in onze
groei- en optimalisatiedoelstellingen. Onze jarenlange samenwerking zetten wij nu om in een
samenvoeging, waardoor wij onze krachten nog beter kunnen bundelen. Dit past goed in ons
uitgangspunt: unieke merken, gedeelde kracht. Met Nathan aan het roer gaat ons dit zeker lukken.”

Over VHZ Groep:
VHZ Groep is met drie productielocaties en circa 400 medewerkers de marktleider in Nederland als
het gaat om de productie van kunststof kozijnen, ramen en deuren. VHZ Groep omvat de bedrijven
Transcarbo (Hoensbroek), Europrovyl (Leeuwarden) en Kumij (Groningen). Bekende namen die al
meer dan 50 jaar toonaangevend zijn in de productie, toelevering en montage van kunststof kozijnen
in de renovatie, de traditionele en conceptuele nieuwbouw. Voor meer informatie zie
www.vhzgroep.nl.
Over Smits Bedrijven Gemert:
Smits Bedrijven Gemert is door een overname in 1965 ontstaan, als producent van stalen
grondboren, spaden en schoppen en eenvoudige stalen ramen. De onderneming heeft zich
doorontwikkeld en is vanaf 1965 actief geworden in specifiek (brandwerende) stalen ramen en
deuren, gevolgd door de toevoeging van een isolatieglasfabriek midden jaren ’70 en de productie van
kunststof kozijnen sinds begin jaren ’80. Het bedrijf kent nu drie business units (Kunststof, Staal en
Glas) met in totaal circa 100 medewerkers. Voor meer informatie zie www.smitsbedrijven.nl.

Over Gilde Equity Management:
Gilde Equity Management (GEM) is een onafhankelijke private equity firma met meer dan EUR 2,0
miljard aan gecommitteerd kapitaal. GEM investeert sinds 1996 in middelgrote en grote
ondernemingen en heeft met vele bedrijven succesvol (internationale) groei gerealiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn Dunlop, een toonaangevende producent van veiligheidslaarzen voor
industriële toepassingen; Fruityline, een snelgroeiende producent van versgeperste premium fruiten groentesappen en smoothies; Wasco, een technische groothandel op het gebied van verwarming,
ventilatie, airconditioning en sanitair; Actief Interim, één van de grootste onafhankelijke
uitzendbureaus voor de MKB-sector in de Benelux en Duitsland; EIFFEL, een consultancy bedrijf met
expertise op het gebied van Legal en Finance; en Kwantum & Leen Bakker, vooraanstaande retailers
in de Nederlandse en Belgische wooninrichting- en decoratiesector. Voor meer informatie zie
www.gembenelux.com.
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