Creafund versterkt aandeelhouderschap van Wielsbeekse KCC
KCC BV uit Wielsbeke, opgericht door Yannick Maes in 2000, heeft zonet de investeringsholding Creafund als
lange‐termijnpartner aan boord gehaald.
Het Westvlaamse KCC is als dienstenbedrijf gespecialiseerd in het design (van concept tot detail) en realisatie
van specifieke projecten rond gethematiseerd entertainment en is een nichespeler die wereldwijd actief is.
Het is wereldtop wat Family Entertainment Centers (FEC) betreft, maar evenzeer actief in in/outdoor
themaparken, aqua‐, ijs‐ en sneeuwparken, racing centers, edutainment parken, gethematiseerde
hotels/resorts, eatertainment en e‐sports. Het richt zijn pijlen ook op de nieuwe vloot aan cruiseschepen die
in productie zijn. Het bedrijf won al diverse awards, waaronder recent die voor het beste FEC in de MENA‐
regio (Midden‐Oosten en Noord‐Afrika).
Het bedrijf heeft ondertussen een klantenlijst met gereputeerde namen en projecten, zoals Tencent (China),
het Indoor Team Park Smurfs (Shanghai) onder licentie van IMPS (familie Culliford‐Peyo), Compagnie des Alpes
(Walibi), Grupo Parques Reunidos (Bobbejaanland), Alshaya Group (Koeweit, Tekzone), Qatar (project Angry
Birds) en het Chocolate Kingdom Theme Park (18HA in Guangzhou).
Yannick Maes (CEO): “De kennis en ervaring van Creafund is een grote toegevoegde waarde voor KCC. Dit laat
ons toe om op een solide basis verder te groeien en binnen een snel veranderende wereld nog meer unieke
en winstgevende entertainment projecten voor onze klanten te creëren. Ik ben erg enthousiast en ervan
overtuigd dat door dit partnerschap de fundamenten zijn gelegd voor een erg mooie en succesvolle toekomst
voor KCC!”
Reinhart Viane, business development director, vult aan: ”De evolutie van pure designer naar, waar mogelijk,
een totaal projectmanagement inclusief realisatie, zorgt ervoor dat ook onze organisatie op alle vlakken dient
mee te groeien. Een verdere stap naar de ontwikkeling van off‐the‐shelf‐projecten die we wereldwijd kunnen
vermarkten, maakt die uitdaging nog groter, waardoor het aantrekken van een partij als Creafund een serieuze
ruggesteun voor het management is.”
Voor Creafund is dit ondertussen de 7de investering in het afgelopen anderhalf jaar. In 2021 werd Female
Healthcare Purna opgericht, samen met de familiale aandeelhouders waarna ook het beursgenoteerde Hyloris
aan boord werd gehaald. Voorts werd geïnvesteerd in Sofics, actief in chiptechnologie uit Aalter, gevolgd door
een instap, naast Yvan Vindevogel en CVC, in Cooper Consumer Health, een voorschriftvrije
geneesmiddelenreus. 2021 werd finaal afgerond met investeringen in de voedingslogistiek‐groep Sitra uit
Ieper, die recent zijn 60J bestaan vierde, samen met de familie Saelens, en de Gentse HR/zorg/IT‐expert Planet
Group naast serial entrepreneur Sam Baro. In 2022 werd naast de succesvolle verkoop van Aalterpaint aan
Quva (holding Pascal Vanhalst), begin juni de instap gerealiseerd in het Waregemse Coeman Packaging, een
end‐of‐line packaging specialist.
Gino Schepens, manager en bestuurder van Creafund: “Als ambitieuze investeringsholding die recent nog haar
kapitaal versterkte bij haar bestaande aandeelhouders, focust Creafund zowel op haar eigen groei als die van
haar participaties. Het meerderheidsbelang in KCC, naast oprichter Yannick Maes en director Reinhart Viane,
kadert perfect in dit plaatje. De mondiale aanwezigheid en groeimogelijkheden van KCC, gestuwd door
diversificatie zowel geografisch als qua activiteiten, geven nood aan een stabiele lange‐termijnpartner om de
strategie en de organisatie verder professioneel uit te bouwen. Op basis van de huidige pipeline is het duidelijk
dat KCC een nog meer prominente positie in haar sector zal innemen waarbij Creafund samen met het
management de nodige ervaring heeft om die groeiverwachting succesvol te realiseren. Het feit dat KCC
mondiaal actief is, zorgt er bovendien voor dat KCC minder gevoelig is voor regionale uitdagingen en er in die
zin altijd markten zijn die blijven investeren.”

De verkopers werden geadviseerd door Deloitte. Creafund werd bijgestaan door Bird & Bird en BNP
(financiering). 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 60
Vlaamse ondernemersfamilies, die naast een deel van hun vermogen, hun netwerk en ervaring mobiliseren.
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