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KeBeK Private Equity investeert in The Hygienic Solutions Group,
de specialist in hygiënische wand- en plafondbescherming
Lokeren, 8 januari 2021 – Het investeringsfonds KeBeK Private Equity heeft, samen met Algimo NV, een meerderheidsparticipatie verworven in The Hygienic Solutions Group (HSG), die de bedrijven Polysto, B-Hygienic,
Isokonstrukt en Puraco overkoepelt. HSG biedt oplossingen voor de inrichting van hygiënische ruimtes in
voornamelijk de gezondheidssector en verwerkende bedrijven in de voedingssector waardoor het
besmettingsrisico van bacteriën verminderd wordt. Bovendien hebben de producten van HSG een aantal
unieke eigenschappen, zoals eenvoudig te reinigen, krasbestendig, schimmelwerend, waterafstotend,
chemisch bestendig en gemakkelijk te installeren.
Polysto richt zich op hygiënische aanrijbeveiliging. Het betreft zowel zelf ontwikkelde stootranden, als plinten,
PE strips, inox palen en beugels en toebehoren. De stootranden worden geprefabriceerd uit een gepatenteerd materiaal, een composiet die bestaat uit een mix van hoofdzakelijk kwarts en harsen. De stootranden
worden onder de merknaam CleanRock™ gecommercialiseerd.
B-Hygienic is gespecialiseerd in het ontwerp, de assemblage en de verkoop van hygiënische duurzame wanden en plafonds waarbij glasvezelversterkte polyesterplaten gelamineerd worden met o.a. isolatieproducten
of cementpanelen. De unieke wanden en plafonds van B-Hygienic zijn ontwikkeld voor zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten. Daarnaast biedt B-Hygienic ook het bevestigingsmateriaal, de toebehoren en de gereedschappen voor de installatie aan.
Isokonstukt is het installatiebedrijf van de groep en is voornamelijk actief in de Benelux. Isokonstrukt staat
in voor de volledige installatie van een hygiënische ruimte waarbij het gebruik maakt van de producten van
Polysto en B-Hygienic, maar ook van producten van derden.
Puraco richt zich met gespecialiseerd advies uitsluitend tot de gezondheidssector, zoals ziekenhuizen en
farmaceutische bedrijven.
HSG werd opgericht in 1991 door Alex Moreels, die samen met Nick Van den Bosschelle instaat voor de
dagelijkse leiding. Alex zal zich in de loop van 2021 uit de operationele leiding terug trekken en zijn taken
overdragen aan een nieuwe CEO. Het bedrijf telt 40 medewerkers en is gevestigd in Lokeren. HSG is wereldwijd actief en was recent betrokken bij projecten in o.a. Jamaica, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Rusland en
Algerije. Voor 2020 wordt een omzet verwacht van ongeveer 15 miljoen EUR.
Om de verdere groei van HSG te schragen worden KeBeK en Algimo aangetrokken als complementaire
partners. Samen verwerven zij een meerderheidsbelang. Alex Moreels en het management blijven
aandeelhouder.
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The Hygienic Solutions Group
Voor meer informatie:
KeBeK – www.kebek.be
Contact

Floris Vansina: floris.vansina@kebek.be or +32 2 66 99 023

KeBeK is een onafhankelijk Belgisch investeringsfonds dat participeert in solide, middelgrote bedrijven met
een identificeerbaar potentieel voor verdere waardecreatie. KeBeK ondersteunt actief het
managementteam van haar participaties bij de uitvoering van de gezamelijk bepaalde ondernemingsstrategie. KeBeK neemt meestal controlebelangen, zonder evenwel een operationele rol te vervullen. Het
fonds wordt beheerd door 4 partners die reeds vele jaren samenwerken en die een bewezen staat van dienst
hebben in de private equity sector. De middelen van KeBeK worden verschaft door erkende institutionele
investeerders, family offices en succesvolle ondernemers.

HSG – www.thehygienicsolutionsgroup.com
Contact		

Alex Moreels: alex@polysto.com

		

Nick Van den Bosschelle: nick@polysto.com or +32 473 56 43 36
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