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OVERNAME MEERDERHEIDSBELANG IN SIBO DOOR FLUIDRA 
 
21 juli 2016 – Het Spaanse beursgenoteerde Fluidra verwerft een meerderheidsbelang in Sibo, marktleider in 
professionele water producten. Fluidra heeft een optie op het volledige aandelenbelang. Met de overname breidt Fluidra 
de internationale positie uit in haar core business, ‘professional water products’ voor verscheidene markten en 
toepassingen. 
 
 
 
KORT PROFIEL SIBO 
 
Sibo is een gespecialiseerde onderneming in vijverproducten, kunststof leidingen, beregening- en zwembadtoebehoren. 
Met het pakket ‘Professional Water Products’ bedient de onderneming een brede kring van installateurs, detaillisten en 
webshops in meer dan 50 landen. Het complete assortiment bestaat inmiddels uit meer dan 5.000 producten die uit 
voorraad leverbaar zijn, waaronder gerenommeerde merken als Effast, Wavin, DAB, Hunter, Microbe-Lift, Kusuri, Sugar 
Valley en Blue Eco. Maar ook eigen innovaties onder de merknaam AquaForte, zoals de voorfilter UltaSieve en de 
beadfilter Ultrabead. 

 
Gedetailleerde informatie over Sibo is beschikbaar via www.sibo.nl 
 
 
KORT PROFIEL FLUIDRA  
 
Fluidra is een beursgenoteerde Spaanse multinational, gespecialiseerd in de ontwikkeling van producten voor het 
duurzaam gebruik van water ten behoeve van het welzijn en de gezondheid van mensen; toepassingen in de markten 
van vrije tijd, sport en therapie op het gebied van Pool & Wellness voor huishoudelijk, commercieel en openbaar 
gebruik. Fluidra is momenteel actief in 44 landen met 150 vestigingen en heeft productie-faciliteiten op alle 
continenten. De groep telt ongeveer 4.000 medewerkers.   

 
Gedetailleerde informatie over Fluidra is beschikbaar via www.fluidra.com 
 
 
 
KORT PROFIEL BLACKTRACE MERGERS & ACQUISITIONS 
 
Blacktrace is een onafhankelijke fusie- en overnamespecialist, gespecialiseerd in internationale transacties. Blacktrace 
begeleidt (middel-)grote ondernemingen bij verkoop, aankoop, management buy-out, waardebepaling, financiering en 
exit. 
 
Gedetailleerde informatie over Blacktrace is beschikbaar via www.blacktrace.nl 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS MET BETREKKING TOT DE TRANSACTIE 
 
Blacktrace Mergers & Acquisitions 
Mevr. Wies Cornelius 
Hugo de Grootlaan 11 
5223 LB ‘s-Hertogenbosch 
Nederland 
T +31 (0) 73 640 95 71 
F +31 (0) 73 644 13 53 
E wies.cornelius@blacktrace.nl 


