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Nieuwe investeerder voor Stürtz Gruppe
Nieuwe meerderheidsaandeelhouder capiton ondersteunt ingeslagen groeikoers
Neustadt/Wied-Rott, 26-07-2021 De Stürtz Gruppe met hoofdvestiging in Neustadt (Wied),
Duitsland, marktleider op het gebied van systemen en automatiseringsoplossingen voor de
vervaardiging van PVC-ramen, krijgt er met capiton een partner bij met MKB-ervaring. Met
capiton moet de expansie van Stürtz nationaal en internationaal worden voortgezet.
capiton AG, een onafhankelijke private equity-onderneming, gevestigd in Berlijn, verwerft
haar belang in Stürtz van een investeringsfonds onder beheer van CGS Management AG. De
Stürtz Gruppe volgt sinds 2017 samen met CGS een succesvolle brede
internationaliseringsstrategie waarbij consequent ingezet wordt op nieuwe innovatieve
producten. Dankzij de uitbreiding van eigen salesactiviteiten in Europa en de oprichting van
nieuwe dochtermaatschappijen in Polen, Roemenië en China kunnen de klanten op de
belangrijkste markten ter plaatse profiteren van het brede sales & serviceportfolio van Stürtz.
In de VS werd het marktaandeel significant vergroot en slaagde de onderneming erin haar
positie als toonaangevend innovator uit te breiden. Hiermee werd substantiële groei
gerealiseerd.
“De afgelopen jaren verliepen de ontwikkelingen zeer dynamisch. Dankzij het vertrouwen van
en de samenwerking met CGS hebben we veel bereikt,” aldus Jörg Breuer en Christoph Fries,
directeuren bij Stürtz. “We kijken ernaar uit ons merk samen met capiton AG wereldwijd nog
bekender te maken en de ingeslagen groeikoers voort te zetten.”
Ook Christoph Karbenk, partner bij capiton, ziet de toevoeging van Stürtz aan de capitonportefeuille positief tegemoet: “We verheugen ons erop om samen met het hele team van
Stürtz de technologische skills van de onderneming te versterken, extra vaart te zetten achter
de internationale expansie en het volgende hoofdstuk van het succesverhaal van de Stürtz
Gruppe te helpen vormgeven.”

De Stürtz Gruppe is optimaal gepositioneerd om te blijven profiteren van de sterke trends in
de sector, zoals de groeiende vraag naar geautomatiseerde oplossingen, energie-efficiëntie
en proactief onderhoud.
Over Stürtz Maschinenbau GmbH
Stürtz Maschinenbau GmbH behoort met haar circa 270 medewerkers wereldwijd tot de
toonaangevende producenten van machines en installaties voor de vervaardiging van
kunststoframen. Met haar individuele machines tot complete automatiseringssystemen stelt
de onderneming, gevestigd in Neustadt/Wied-Rott, wereldwijd de norm qua technologie en
automatisering. Met haar gebruikersgerichte oplossingen, voortdurende innovaties en
modulaire systemen helpt Stürtz zowel kleinere en middelgrote bedrijven als grote industriële
ondernemingen hun eigen productie efficiënt en economisch verantwoord te vergroten. Het
brede productassortiment omvat machines voor profielbewerking, lassen en poetsen,
beslagmontage, glasbuffer- en orderverzamelaars en logistieke systemen. Daarnaast biedt de
Stürtz Gruppe haar klanten ook complete installaties en softwareoplossingen op maat. Het
aanbod wordt afgerond met competente advisering, gedegen projectmanagement en een
innovatieve aftersales-service.
www.stuertz.com

Over capiton AG
capiton AG is een zelfstandige private equity-onderneming, gevestigd in Berlijn, Duitsland. De
focus ligt op het ondersteunen van opvolgregelingen en financiering voor groei. De
investeringsportefeuille van capiton telt momenteel 15 ondernemingen uit het MKB.
www.capiton.de

Over CGS Management AG
CGS is een onafhankelijke, ervaren investeerder, gevestigd in Pfäffikon SZ, Zwitserland. CGS is
gespecialiseerd in het ontwikkelen van industriële MKB-bedrijven tot internationale concerns.
CGS investeert via haar fondsen sinds 1999 in platformbedrijven in de Duitstalige landen in
Europa en in aanvullende acquisitie wereldwijd. Stürtz was in 2017 de eerste investering uit
het vierde fonds.
www.cgs-management.com
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