
          

Coeman Packaging haalt Creafund als groeipartner aan boord 

Het bedrijf Coeman Packaging, gelegen te Waregem, heeft de investeringsholding Creafund als lange termijn 
partner aan boord gehaald.  

De West-Vlaamse oprichter van deze end-of-line packaging specialist gaat hiermee de volgende etappe in van 
zijn groeitraject. "Deze samenwerking met Creafund betekent het begin van een nieuw tijdperk en de 
voortzetting van onze sterke tradities", zegt Philip Coeman, die aanblijft als CEO van Coeman Packaging. Hij 
richtte het bedrijf op in 1985 dat sedertdien is uitgegroeid tot een toonaangevende verpakkingsspecialist met 
een breed scala aan industriële verpakkingsproducten en -diensten. Het bedrijf kan rekenen op heel sterke 
partnerships met zijn leveranciers die het aanvult met zijn professioneel advies en intense samenwerking met 
klanten waardoor het een brede waaier aan oplossingen biedt en marktleider is in zijn regio, goed voor EUR 
+/- 40m omzet. 

“Coeman Packaging is al jaren een familiebedrijf en het is voor ons heel belangrijk geweest om er de juiste 
duurzame partij voor te vinden zowel naar continuïteit als naar Vlaamse verankering”, zegt Philip. “Met 
Creafund delen we zowel onze waarden als bedrijfsfilosofie. Creafund heeft een onbetwistbare trackrecord in 
het ondersteunen van bedrijven in hun groei-ambities dus we kijken er echt naar uit om het bedrijf samen 
verder te ontwikkelen” zegt Luc Vanderbeke, CFO en rechterhand van Philip Coeman, die als enige 
aandeelhouder instapt naast Creafund. “Het management blijft volledig toegewijd aan hun team om samen 
hun klanten en producten verder uit te bouwen."  

De transactie markeert de zesde investering voor Creafund in het afgelopen anderhalf jaar. In februari 2021 
werd Female Healthcare Purna gelanceerd samen met de familiale aandeelhouders, waar ze samen het 
beursgenoteerde Hyloris aan boord haalden. Voorts werd er in september geïnvesteerd in de chiptechnologie 
parel Sofics uit Aalter, gevolgd in oktober door een mede instap naast Yvan Vindevogel en CVC in Cooper 
Consumer Health, een voorschriftvrije geneesmiddelenreus. Eind 2021 werd afgerond met nog 2 groei 
investeringen in de voedingslogistiek groep Sitra samen met de familie Saelens en de HR-expert Planet Group 
naast serial entrepreneur Sam Baro. Samen met de succesvolle verkoop van Aalterpaint aan het 
investeringsvehicle van Pascal Vanhalst vorige week, rondt de instap in Coeman Packaging duidelijk een drukke 
periode af voor het Creafund team.  

Ruth De Wulf, Investment Director Creafund: “Creafund zet volop in op de groei van zowel haar 
investeringsholding als haar participaties en het partnership met de familie Coeman is daar een volgende 
schakel in. Wij gaan vol enthousiasme onze schouders zetten onder deze marktleider om samen met het 
management de huidige marktpositie nog te versterken en de verdere internationale groei te versnellen.” 

De familiale verkopers werden geadviseerd door Merodis (M&A) en Eubelius (legal). Creafund werd 
geadviseerd door Bird & Bird (legal) en Moore (financial). Financiële details worden niet bekend gemaakt. 

Over Creafund 

Creafund is een lange termijn investeerder, gespecialiseerd in buy-out- en groeikapitaal voor middelgrote 
bedrijven. Het werd opgericht in 2001, heeft sedertdien meer dan 30 bedrijven in hun groei ondersteund en 
heeft op heden EUR 250m onder beheer. Creafund is in handen van het managementteam samen met 50 
Vlaamse ondernemersfamilies, die allen hun netwerk, ervaring, vermogen en gezond verstand mobiliseren. 
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