Persbericht
Blokker Holding verkoopt Leen Bakker aan Gilde Equity
Management
Amsterdam – 23 mei 2017. Blokker Holding en Gilde Equity Management hebben
overeenstemming bereikt over de verkoop van woonwarenhuis Leen Bakker. Deze transactie is in
lijn met de recent aangekondigde strategische heroriëntatie van Blokker Holding. Voor Gilde Equity
Management is de overname van Leen Bakker een uitstekende aanvulling op haar portefeuille. De
Centrale Ondernemingsraad van Blokker Holding is om advies gevraagd.
Jeroen Visser, CFO Blokker Holding: “Ik ben erg verheugd dat wij deze belangrijke transactie vandaag
bekend kunnen maken. Nadat wij vorige week onze strategische heroriëntatie hebben
gecommuniceerd, is het mooi om nu te kunnen berichten dat wij Leen Bakker kunnen onderbrengen
bij een degelijke partij als Gilde. Aan de vooravond van haar honderdste verjaardag, verdienen Leen
Bakker en alle medewerkers de aandacht en focus om zich te kunnen blijven ontwikkelen.”
Gerhard Nordemann, managing partner van Gilde: “We zijn erg trots dat we Leen Bakker kunnen
ondersteunen in het realiseren van duurzame groei. Het is een sterk merk met een prachtige historie
en met volop perspectief en potentie. We hebben dan ook veel vertrouwen in de toekomst van Leen
Bakker en kijken ernaar uit om hier samen met haar management verder vorm en inhoud aan te
geven. Ik vind het belangrijk te benadrukken dat zowel Leen Bakker als Kwantum, ook onderdeel van
Gilde, als zelfstandige, onafhankelijke merken blijven bestaan. Ook heeft de transactie geen gevolgen
voor de werkgelegenheid bij Leen Bakker.”
Het Nederlandse Leen Bakker wil het merk voor een ieder zijn als het gaat om mooi, functioneel en
betaalbaar wonen. De basis daarvoor werd gelegd door Cornelis Bakker. Zijn textielwinkel in
Rotterdam groeide in bijna een eeuw uit tot één van de grootste en bekendste woninginrichters van
Nederland en België. Ruim 2.300 medewerkers werken voor en achter de schermen aan het
waarmaken van de missie: iedereen een thuis! Daarbij richt Leen Bakker zich vooral op de twee
belangrijkste ruimtes van het huis: de woonkamer en de slaapkamer. Het bedrijf is sinds 1988
onderdeel van Blokker Holding. Leen Bakker realiseert een jaaromzet van meer dan 330 miljoen
euro.
Gilde is ervan overtuigd dat Leen Bakker in de (nabije) toekomst verder zal groeien. Dit is onder meer
gebaseerd op de stijgende trend onder consumenten die de voorkeur geven aan retailers die
betaalbare producten van goede kwaliteit kunnen aanbieden. Leen Bakker heeft een sterke positie in
dit marktsegment, evenals Kwantum dat in 2015 door Gilde is aangekocht. Deze woondiscounter,
met winkels in Nederland en België, is onder het motto “Daar woon je beter van!” de afgelopen jaren
sterk gegroeid met inmiddels een jaaromzet van meer dan 250 miljoen euro.
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Gilde zal samen met de Leen Bakker-organisatie en het management werken aan het verder
versterken van haar markpositie waarbij de nadruk ligt op het realiseren van duurzame, autonome
groei. Het blijvend actualiseren van de formule en het aanbod van mooie, functionele en betaalbare
producten staan hierin voorop. Daarnaast ligt de focus op het verder invullen en aanscherpen van de
onlinestrategie van Leen Bakker. Het vinden van een optimale balans tussen de vertrouwde Leen
Bakker producten en winkels en haar online aanwezigheid is hierbij cruciaal. Om dit mogelijk te
maken zal er niet alleen worden geïnvesteerd in de organisatie, maar ook in de IT-systemen van Leen
Bakker.
Onder de vleugels van Blokker Holding is Leen Bakker uitgegroeid tot één van de bekendste en
grootste woninginrichters in de Benelux. Gilde zal al haar ervaring, kennis en kapitaal inzetten voor
het realiseren van een succesvolle toekomst voor alle klanten en medewerkers van Leen Bakker.
De transactie is onderworpen aan de noodzakelijke goedkeuringen op het gebied van mededinging
en advisering door de Centrale Ondernemingsraad. Over de omvang van deze transactie worden
geen nadere details bekend gemaakt.
-EINDE BERICHTOVER GILDE EQUITY MANAGEMENT
Gilde Equity Management is opgericht in 1982 en behoort tot één van de oudste en meest
toonaangevende participatiemaatschappijen van Nederland. Sinds die tijd heeft Gilde geïnvesteerd in
meer dan 50 bedrijven in de retail, food, dienstverlenende en maak-industrie in Nederland en België.
Gilde stelt zich tot doel om duurzame groei te realiseren en participeerde eerder in merken als
Peijnenburg, HG-schoonmaakproducten, Kwantum, Johma Salades, Dunlop Protective Footwear en
laadpalenbedrijf EV-Box.
OVER BLOKKER HOLDING
Blokker Holding is een retailbedrijf op het gebied van huishoud, wonen en speelgoed. Blokker
Holding heeft op dit moment 7 winkelformules met ruim 2.200 winkels in acht landen en telt circa
21.000 medewerkers. Op 16 mei jl. heeft Blokker Holding een besluit aangekondigd om zich volledig
te richten op Blokker in Nederland en België en vijf andere formules van het bedrijf (Leen Bakker,
Xenos, Intertoys, Maxi Toys en Big Bazar) te verkopen. Winkelketen Marskramer gaat daarbij door als
franchiseformule en groothandelsorganisatie. Meer informatie: www.blokkerholding.nl
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