
Fonds/jaar 
van eerste 
investering Verbintenis

Vrijgemaakte 
fondsen

Resterende 
verbintenis

Terug-
betalingen

Waarde
van de 

deelneming

In miljoen EUR

2005

863 517 345 593 199

2002

398 266 131 199 246

2013
300 151 149 53 150

2014

75 43 32 0 50

2015

150 150 - - 178

2015

113 56 57 - 62

2017
25 8 17 - 8

Totaal 1.924 1.190 733 844 893

John Mansvelt
Financieel directeur
Tel.: +32 2 213 60 90
www.ergoncapital.com

Profi el

Ergon Capital Partners (“ECP”) werd opgericht in 2005 en is een 

private-equityfonds dat actief is in het “mid-marketsegment”. Het 

investeert tussen 25 en 75 miljoen euro in toonaangevende onder-

nemingen met een duurzame concurrentiepositie in aantrekkelijke 

nichemarkten in de Benelux, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, 

Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.

Sienna Capital & Ergon

ECP I werd opgericht in 2005 met GBL en Parcom Capital, een 

dochteronderneming van ING, als aandeelhouders. Het eerste fonds 

omvatte een bedrag van 150 miljoen euro. Diezelfde aandeelhouders 

richtten in 2007 een tweede fonds op, ECP II, voor een totaalbedrag 

van 275 miljoen euro. In 2010 investeerde GBL in een derde fonds van 

350 miljoen euro, ECP III. De omvang van ECP III werd in juli 2016 

verhoogd met 150 miljoen euro, zodat het totaal toegezegd kapitaal op 

500 miljoen euro werd gebracht. In 2017 lanceerde Ergon ECP IV, 

waaraan Sienna Capital 200 miljoen euro toezegde. Sienna Capital 

geniet gunstige fi nanciële voorwaarden voor haar steun aan Ergon.

Boekjaar 2017

In de loop van het jaar rondde ECP III de verkoop van zijn meerderheids-

belangen in Golden Goose en ELITech af en investeerde het in 

Keesing Medie Group. In december 2017 lanceerde Ergon een nieuw 

fonds, ECP IV, waarvan de fi nale closing verwacht wordt in 2018 met 

een doelstelling van 500 miljoen euro.

Mariane Le Bourdiec 
Secretaris-Generaal
Tel.: +33 1 53 83 30 00
www.sagard.com

Profi el

Sagard, opgericht in 2002 op initiatief van Power Corporation of 

Canada, investeert in ondernemingen met een waarde van meer dan 

100 miljoen euro die toonaangevend zijn op hun markt, voornamelijk 

in Franstalige Europese landen. Sagard begeleidt hen in hun groei, 

aan de zijde van het management.

Sienna Capital & Sagard

GBL zegde aan het eerste Sagard fonds (Sagard I) een bedrag van 

50 miljoen euro toe. In de loop van het boekjaar 2006 heeft GBL een 

initieel bedrag van 150 miljoen euro geïnvesteerd in de opvolger van 

het fonds, Sagard II, dat in 2014 is teruggebracht tot 113 miljoen euro. 

In 2013 nam Sienna Capital deel aan de lancering van Sagard 3. 

De totale toezegging van Sienna Capital aan Sagard 3 bedraagt 

218 miljoen euro.

Sienna Capital ontvangt bepaalde gunstige fi nanciële voorwaarden 

in verband met haar steun aan Sagard 3.

Boekjaar 2017

In de loop van het jaar investeerde Sagard 3 in Ipackchem, een van 

de wereldleiders in de productie van “barrière”-verpakkingen, en zijn 

er aanvullingen op bestaande investeringen uitgevoerd.

Frantz Paulus 
Hoofd Investor Relations
Tel.: +32 2 588 73 39
www.kartesia.com

Profi el

Kartesia biedt middelgrote Europese ondernemingen liquiditeiten 

en kredietoplossingen aan en verschaft zijn investeerders een 

hoger stabiel rendement. In het algemeen streeft Kartesia ernaar 

institutionele en grote particuliere beleggers vlotter toegang te geven 

tot de Europese markt voor LBO-schulden, door hen een blootstelling 

te bieden aan krediet met een hoge rating, veerkracht en diversifi catie 

door middel van primaire, secundaire of noodfi nancieringstransacties, 

toegekend aan zorgvuldig geselecteerde middelgrote bedrijven.

Sienna Capital & Kartesia

KCO III (voorheen KCO I genoemd) sloot met succes af op 

507,5 miljoen euro, waarvan 150 miljoen euro van Sienna Capital. 

In ruil voor het verstrekken van startkapitaal ter ondersteuning van 

de lancering van Kartesia ontvangt Sienna Capital een aantal gunstige 

fi nanciële voordelen.

Kartesia heeft met succes een nieuw fonds gelanceerd, KCO IV, 

waaraan Sienna Capital 150 miljoen euro heeft toegezegd.

Boekjaar 2017

Op 31 december 2017 hadden KCO III en KCO IV respectievelijk 

112 miljoen euro en 302 miljoen euro geïnvesteerd in primaire en 

secundaire transacties. In 2017 heeft KCO III aan zijn investeerders 

een bedrag van 147 miljoen euro uitgekeerd.
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