
 
 

PERSBERICHT 

Avedon Capital Partners verkoopt GRW Bearing GmbH met succes  

aan beursgenoteerde strategische koper uit de VS 
 
Düsseldorf, 9 november 2015 – Avedon en het management hebben vandaag bekendgemaakt dat zij het Duitse bedrijf 
GRW Bearing GmbH (GRW), fabrikant van miniatuurprecisiekogellagers, hebben verkocht aan de Amerikaanse 
onderneming Kaman Corporation (NYSE: KAMN). Deze transactie wordt naar verwachting eind november afgerond. 
Zowel het management als de aandeelhouders zijn zeer tevreden met de verkoop, die illustratief is voor de succesvolle 
strategie van waardecreatie die het management en de aandeelhouders gedurende de investeringsperiode hebben 
gevolgd. 
 

GRW, gespecialiseerd in ontwerp en productie van op maat gemaakte miniatuurprecisiekogellagers, is wereldwijd een 

vooraanstaande speler in dat technologiesegment. Het productassortiment van de onderneming is heel breed en omvat 

duizenden verschillende varianten, waarvan het ontwerp exact is toegesneden op toepassingseisen van klanten uit de 

eindmarkten gezondheidszorg, luchtvaart & defensie, aandrijfsystemen & -analyse en industrie & distributie. GRW heeft 

ruim 550 medewerkers en beschikt over twee zeer geavanceerde productiefaciliteiten in Duitsland (Rimpar) en Tsjechië 

(Prachatice), wat de onderneming een voorsprong op de concurrentie geeft. Het hoofdkantoor van GRW bevindt zich in de 

Duitse plaats Rimpar. 

Kaman Corporation, met het hoofdkantoor in Bloomfield in de Amerikaanse staat Connecticut, is actief in de 
toeleveringsmarkten van de luchtvaart en de industrie. Het bedrijf produceert en/of vermarkt veelgebruikte eigen 
kogellagers en componenten voor vliegtuigen en is ook een vooraanstaand toeleverancier van industriële onderdelen. 
Kaman beschikt over meer dan 200 servicecentra en 5 distributiecentra, verspreid over Noord-Amerika. 
  
GRW heeft zich met de hulp van Avedon omgevormd van een traditioneel Duits familiebedrijf tot een uiterst professionele 
en innovatieve organisatie met een geoptimaliseerde kostenbasis. Een belangrijk wapenfeit sinds de investering in 2008 is 
de totstandbrenging van een kostenefficiënte productiefootprint, die een gloednieuwe faciliteit in Tsjechië omvat. Ook de 
opbouw van een op eindmarkten gericht verkoopapparaat heeft een cruciale rol gespeeld bij de succesvolle internationale 
expansie van het OEM-klantenbestand van GRW, dat bestaat uit gerenommeerde ondernemingen binnen de belangrijkste 
eindmarkten van de onderneming.  

 
Alexis Weege en Hannes Hinteregger, Avedon Capital Partners: ‘Wij zijn zeer verheugd over deze transactie en willen het 
management en alle medewerkers bedanken voor al het harde werk dat zij in de afgelopen jaren hebben verricht. Wij 
verwachten dat GRW er onder de nieuwe eigenaar in zal slagen haar eminente positie in de markt voor 
miniatuurprecisiekogellagers verder te benutten en haar internationale aanwezigheid, met name binnen de VS, via de 
hoogstaande distributiekanalen van Kaman uit te bouwen.’ 
 
Avedon Capital Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die in samenwerking met sterke 
managementteams groeikapitaal verstrekt aan ondernemingen die in het kader van onderscheidende en ambitieuze 
groeiplannen ingrijpende veranderingen willen doorvoeren. Op grond van specifiek brancheonderzoek richt Avedon zich 
daarbij op niches binnen de volgende vier sectoren: (i) industrie & civiele techniek, (ii) software & technologie, (iii) zakelijke 
dienstverlening en (iv) consumptie & vrije tijd. Sinds 2003 heeft het team 18 groeikapitaalinvesteringen gedaan, waarmee 
een goede reputatie is opgebouwd.  
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Disclaimer: 

‘Not for distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States or Canada or any other jurisdiction in 

which the distribution or release would be unlawful. None of the information contained herein constitutes an offer of, or an 

invitation to purchase, any interests, shares or units, nor any investment advice or services. Neither the investment funds 

nor their managers mentioned herein are licensed or supervised by the Dutch Authority for the Financial Markets 

(Autoriteit Financiële Markten) or by any other supervisory authority in any jurisdiction.’ 


