
VerpakkingenPuur ondernemen

▪ Écart Invest is opgericht in 
1993 met als visie te
investeren voor de lange
termijn samen met de 
ondernemer

▪ Écart heeft geen einddatum. 
65% van de aandelen in het 
fonds zijn nog steeds in 
handen van de originele
investeerders uit 1993

▪ Écart heeft een breed 
netwerk met ondernemers, 
aandeelhouders en
commissarissen

▪ Naast verpakkingen
investeert Écart ook in de 
sectoren dienstverlening en
software

Track record in verpakkingen

Écart Invest

▪ Investeert voor de lange termijn met een
gezonde financieringsstructuur

▪ Actief betrokken en ondersteuning in 
bijvoorbeeld een commerciële of financiële rol

▪ Ervaring met opvolgingsvraagstukken

▪ Kennis en ervaring in groeistrategie: 
Autonoom en middels overnames

Investeringsfocus

▪ Verpakkingen met toegevoegde waarde

▪ EBITA > EUR 1.500.000 voor zelfstandige
participatie

▪ Meerderheidsbelang

▪ Management participatie

USP’s

▪ Investeerder voor de onbepaalde termijn

▪ Eenvoudige dealstructuur
(o.a. geen preferente aandelen)

▪ Korte lijnen, financiële/juridische/fiscale
ondersteuning, corporate governance, 
snelle dealvorming

▪ Ervaring met groeistrategie en verbetering
van stuurinformatie

▪ Participeert samen met management:
o Eigen investering
o Track record

Écart team
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▪ De eerste investering van Écart was in de Woerdense Touw- en Zakkenhandel
▪ Écart is van 1993 tot 2001 aandeelhouder geweest
▪ In deze tijd heeft de Woerdense Touw- en Zakkenhandel meerdere bedrijven

gekocht en is de omzet gegroeid van EUR 1m naar EUR 8m

▪ Écart is sinds 2009 aandeelhouder in Schutte
▪ Schutte produceert en verkoopt wereldwijd verschillende soorten zaksluitingen
▪ In 2010 zijn 2 MBI’ers toegetreden en in 2017 heeft dit opnieuw plaatsgevonden
▪ Schutte heeft groei gerealiseerd middels 2 overnames, nieuwe markten en

product innovaties

▪ Écart is sinds 2014 aandeelhouder in SFA
▪ SFA is leverancier van spuitgietverpakkingen van met name middelgrote

foodbedrijven in de Benelux
▪ In 2015 is opvolging gerealiseerd middels een MBI’er

▪ Écart is sinds 2018 aandeelhouder in Doosopmaat.nl
▪ Doosopmaat produceert kartonnen dozen op maat en verkoopt deze via een

eigen e-commerce platform met uitgebreide prijscalculator
▪ Doospmaat is al 8 jaar op rij bekroond met de FD Gazellen award
▪ Écart is actief betrokken bij de realisatie van de groeistrategie zoals commercie, 

IT, productie en financiën


