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Down2Earth verwerft belang in
Contraload
Het durfkapitaalfonds Down2Earth heeft een belang van iets minder dan 50%
verworven in Contraload, een belangrijke Europese speler op het vlak van het
poolen van kunststof palletten en bakken met hoofdzetel in Niel bij
Antwerpen. Meerderheidsaandeelhouder Kloosterboer verdwijnt daarmee
uit het aandeelhouderschap van de onderneming.

Volgens Jesse Sels, samen met Sylvain Naets co-gedelegeerd bestuurder en 10 jaar geleden mede-oprichter
van Contraload, was de aanleiding voor de intrede van Down2Earth in het kapitaal een management buyout. "Wij hadden een andere mening dan Kloosterboer over de toekomst van het bedrijf en zijn daarom in
overeenstemming met Kloosterboer op zoek gegaan naar een nieuwe partner", aldus Sels.
Beiden hebben nu een kleine meerderheid in het bedrijf en Down2Earth de rest.
Bedoeling is jaarlijks met 20% te groeien. Daarbij wordt onder meer gemikt op nieuwe markten zoals chemie
en farma. Het bedrijf wil ook meer gaan investeren in alternatieve ladingdragers. Daarnaast wil het ook zelf
overnames realiseren. "We kennen een sterke groei - tot 50% - in landen als Italië, Spanje, Duitsland en
Polen, waar we momenteel met lokale vertegenwoordigers werken. We willen in die landen zelf aanwezig
zijn of via een overname".
Niet zozeer het gebruik van kunststof ladingdragers maar vooral het poolen is de sterkte van het bedrijf,
aldus Sels. "We hebben daarvoor de software en de mensen. Dat is onze core business".
Het bedrijf heeft een pool van 650.000 ladingdragers die het zelf levert en ophaalt. Contraload telt zo'n 350
klanten en 2.500 ophaalpunten in de EU. Na gebruik krijgen de ladingdragers een wasbeurt in een van de
13 wascentrales waarmee gewerkt wordt. De klant betaalt per trip.
De palletten en bakken vertegenwoordigen een investering van 40 miljoen euro en hebben een levensduur
van gemiddeld 10 jaar. Daarna worden ze gerecycleerd tot nieuwe ladingdragers.

