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MZURI HOLDINGS (DECORA) NEEMT COOLBLINDS OVER 
 
08 August 2020 – Op 08 augustus heeft het in Noord-Ierland gevestigde Mzuri Holdings, eigenaar van Decora 
Blind Systems, het Nederlandse Coolblinds overgenomen. De overeenkomsten zijn getekend. 
 
De overname brengt het totale werknemersaantal van de groep tot ruim 1.300, waarvan er circa 1.000 werkzaam 
zijn bij Decora’s hoofdkantoor in Lisburn. Coolblinds is opgericht in 2010 en verkoopt, net als Decora, op maat 
gemaakte raambekleding, met haar voornaamste markt in Nederland en België. Voorzitter van Mzuri Holding 
John Davison geeft aan dat de overname het bedrijf de mogelijkheid geeft verder te investeren in 
productontwikkeling.  
 
John Davison: “We hebben ook BGF recentelijk verwelkomd als investeerder in Mzuri om het bedrijf verder uit te 
breiden binnen Europa. Deze transactie geeft de volgende fase van onze groei aan.”  
 
Mzuri is in de deal bijgestaan door World M&A Alliance partners Goodbody Corporate Finance en Blacktrace. 
Goodbody Corporate Finance directeur Don Harrington zegt: “Mzuri heeft een ambitieuze visie om een 
familiebedrijf te transformeren in een Europese leider in raambekleding.” 
 
 
 
KORT PROFIEL MZURI HOLDINGS 
 
Na de stichting in 1979 begonnen oprichters Michael en Lynda Dickson met het verkopen van externe luifels aan 
de lokale Noord-Ierse handel. Een visionair bedrijf als het sinds de eerste jaren is, investeerde het in machines 
om productiecapaciteit te creëren. In 1981 breidde het aanbod uit met interne jaloezieën. De groothandel van 
componenten en stoffen was een nieuwe ontwikkeling en het was onderdeel van de interne strategie om 
fabrieken op te zetten door het Verenigd Koninkrijk en Ierland.  
 
Gedetailleerde informatie over Mzuri Holdings en Decora is beschikbaar via www.decora.co.uk 
 
 
 
KORT PROFIEL COOLBLINDS  
 
Coolblinds is een in Nederland gevestigde online retailer van op maat gemaakte raambekleding onder de 
merknamen 123jaloezie.nl, plissegordijn.nl en rolgordijnland.nl. 
 
Gedetailleerde informatie over Coolblinds is beschikbaar via www.123jaloezie.nl 
 
 
 
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 
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CONTACTGEGEVENS MET BETREKKING TOT DE TRANSACTIE 
 
Blacktrace Mergers & Acquisitions 
Mevr. Wies Cornelius 
Statenlaan 18 
5223 LA ‘s-Hertogenbosch 
Nederland 
T +31 (0) 85 043 11 48 
E wies.cornelius@blacktrace.nl 
 
 
 


