PERSBERICHT
Sonepar Belgium neemt Vandecappelle Solutions Partner over
Elektrotechnisch distributeur en gespecialiseerd bordenbouwer Vandecappelle Solutions Partner wordt op 1 januari 2018
overgenomen door de groep Sonepar Belgium, waartoe distributeurs Cebeo, Cheyns en Eltra (DIY) behoren. Vandecappelle
heeft vestigingen in Wetteren en Roeselare, realiseerde in 2016 een omzet van 8 miljoen euro en stelt een 30-tal mensen
tewerk. Vandecappelle gaat deels onder eigen naam wordt het 4 de bedrijf dat ressorteert onder Sonepar Belgium.
De overname is het resultaat van gesprekken tussen Guido Vandecappelle en Alexander Dewulf, CEO van Sonepar Belgium
en van Cebeo. Voor Vandecappelle Solutions Partner bood de overname de beste garanties om de opgebouwde
competenties een duurzame toekomst te geven.
Vandecappelle Solutions Partner is distributeur van elektrotechnisch materiaal en HVAC oplossingen en geniet daarnaast een
uitstekende reputatie als gespecialiseerd bordenbouwer en provider van industriële automatiseringsoplossingen. Beide pijlers
zijn complementair met de bestaande activiteit van Sonepar Belgium en blijven bijgevolg behouden.
Voor Sonepar Belgium betekent de overname behalve de hoger genoemde aanvulling op zijn huidige aanbod ook een
geografische versterking van het bestaande filialennetwerk.
Wat zijn de gevolgen voor de twee vestigingen van Vandecappelle Solutions Partner?
Het verkooppunt in Wetteren blijft behouden onder de naam Vandecappelle. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling
van de competenties voor de industrie, de tertiaire markt en HVAC-oplossingen. Het competentiecenter bordenbouw blijft
eveneens bestaan en wordt verder ontwikkeld.
De vestiging in Roeselare wordt vanaf 1 januari 2018 geïntegreerd in het filialennetwerk van Cebeo / Cheyns en zal
zich toespitsen op de residentiële installateur, industriële markt en bordenbouw.
Over Cebeo
Cebeo, met hoofdkantoor in Waregem, werd in 1922 in Kortrijk opgericht door Charles Bultiauw en is gespecialiseerd in de
distributie van elektrotechnisch materiaal, technische diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële
sector. Haar geschiedenis wordt gekenmerkt door organische groei en acquisities. Cebeo is toonaangevend op het vlak van
dienstverlening aan de klanten, door een filialennetwerk aan te bieden gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en ebusiness oplossingen en hoogstaande technische competenties. (www.cebeo.be). Sinds april 2008 staat Alexander Dewulf
als CEO aan het hoofd van het directiecomité.
Cebeo behoort tot de Franse familiale groep Sonepar (www.sonepar.com), wereldwijde leider in de distributie aan
professionelen van elektrisch materiaal en de bijhorende diensten. Sonepar is aanwezig in 44 landen en realiseerde met zijn
43.000 medewerkers in 245 commerciële entiteiten een omzet van €20,2 miljard.
Sonepar Belgium (Cebeo en Eltra), met als CEO Alexander Dewulf, realiseerde in 2016 een omzet van €512 miljoen, telt op
vandaag 800 medewerkers en 38 vestigingen verspreid over België. Op 01/02/2017 nam Cebeo ook Cheyns over, het derde
bedrijf binnen de groep Sonepar Belgium. De fusie-operatie Cebeo-Cheyns is momenteel volop aan de gang en wordt in 2018
verder uitgerold.
Over Vandecappelle
Vandecappelle Wetteren werd in 1979 opgericht als Oost-Vlaams filiaal van de Roeselaarse familiale elektrogroothandel
Vandecappelle Gebroeders. Onder impuls van Guido Vandecappelle groeide de vestiging uit tot een toonaangevende
toeleverancier van industrieel elektrisch materiaal aan industrie, HVAC regelapparatuur en integrator van industriële
procesautomatisering. De troeven van Vandecappelle zijn de gespecialiseerde technische kennis van industriële en HVAC
toepassingen, een breed gamma aan industrieel elektrische componenten waardoor Vandecappelle als echte solutions
partner optreedt voor naar klanten.

In 2003 werd de vestiging te Wetteren volledig onafhankelijk onder de leiding van Guido Vandecappelle en werden nieuwe
opportuniteiten en markten aangeboord.
In 2005 startte Guido een tweede filiaal te Roeselare, Vandecappelle Controls bvba, als centraal aanspreekpunt voor WestVlaanderen. Ook hier vormen de troeven, gekwalificeerde technische kennis en solutions partner voor de klant, basis voor het
succes.
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