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Wolfshagen / Ense / Höingen (DE) / Antwerpen (BE), 1 juli 2021, 07:30 CET 

Cross en Gimv vormen Europese marktleider voor gelaste gaas oplossingen 

• De Duitse WDM Group, een toonaangevende leverancier van op maat gemaakte, gepuntlaste 

gaasoplossingen, en de Duitse Deutenberg Group, een producent van hoogwaardige gebogen 

draadcomponenten, bundelen hun krachten  

• Het partnership verstevigt de marktleiderspositie voor speciale en industriële ‘wired mesh’ 

toepassingen en ambieert een uitbreiding van zowel de productportfolio als de kennis in 

productietechnieken  

 

WDM Wolfshagener Draht- und Metallverarbeitung en Deutenberg fuseren tot een Europese marktleider voor op 

maat gemaakte, gepuntlaste draadgaasoplossingen, gebogen draadcomponenten, draadmatten en 

rastervlechtwerkcomponenten. Gimv treedt toe als minderheidsaandeelhouder naar aanleiding van de nieuw 

gevormde WDM/Deutenberg-Group. 

 

WDM, opgericht in 1994 en gevestigd in de Duitse deelstaat Brandenburg, produceert 35.000 gepuntlaste 

draadweefseleenheden per dag. Haar kerncompetentie ligt voornamelijk in de productie van op maat gemaakte, 

speciale industriële wapeningsnetten. Het klantenbestand van WDM kent gerenommeerde bedrijven in sectoren 

als bouw, industrie, handel, logistiek en veeteelt. WDM werd begin 2018 overgenomen door Cross - private equity 

firma gespecialiseerd in opvolgingsproblematieken - en volgt sindsdien een gerichte expansiestrategie. De 

overname van Midrahtec Drahtwaren (Leisnig, Duitsland) eind 2019 vormde hierin een belangrijke stap: extra 

expertise in geavanceerde 3D-vorm- en -lasprocessen werd ingebracht en WDM Group kreeg er een nieuwe locatie 

bij. 

 

Deutenberg, een familiebedrijf gevestigd in Ense in het Duitse Sauerland, heeft op haar beurt meer dan 60 jaar 

ervaring als specialist in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige draadproducten voor sectoren als 

industrie, architectuur, detailhandel en winkelinrichting. Het concern vormt een ideale aanvulling voor WDM, zowel 

inzake productaanbod als qua klantenpotentieel. Met Deutenberg versterkt WDM haar positie als toonaangevende 

leverancier van gaasoplossingen en breidt zij zowel haar productportfolio als haar productie-expertise uit. Met de 

jarenlange ervaring die beide ondernemingen in de productie van draadproducten hebben, kan de fusiegroep in de 

toekomst nog meer gericht op innovatie inzetten. 

 

Dr. Michael Petersen, Managing Partner bij Cross Equity Partners AG en Voorzitter van de Raad van Bestuur 

van de nieuwe WDM/Deutenberg Group, zegt: "De overname van Deutenberg - in het kader van een familiale 

opvolging - is een nieuwe mijlpaal in het groeitraject van WDM, wat ons in staat stelt de eindmarkten nog beter te 

coveren." 

 

Ronald Bartel, Partner bij het Smart Industries-team van Gimv in München, legt uit: "De samenwerking van 

WDM en Deutenberg resulteert in een onmiskenbare Europese marktleider en stelt de twee bedrijven in staat om 

gezamenlijk nog beter in te spelen op klantspecifieke vragen alsook grotere volumes aan te bieden. De fusiegroep 

past perfect in het ‘Advanced Manufacturing segment van Gimv Smart Industries.” 

 

Ernst Hüffmeier, CEO van WDM, voegt toe: "De fusie met Deutenberg is een belangrijke stap voor ons. We kijken 

ernaar uit om samen te werken met hun ervaren managementteam om onze klanten nog betere oplossingen te 

kunnen bieden." 
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Over WDM Wolfshagener Draht- und Metallverarbeitung GmbH  

WDM heeft meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van gepuntlaste gaasoplossingen - dagelijks verlaten gemiddeld 35.000 

eenheden de fabriek in Wolfshagen, of een totaal van 50 ton draad, verwerkt met ultramoderne semi- en volautomatische 

gaaslasmachines. De kerncompetentie van WDM ligt vooral in de productie van op maat gemaakte, speciale industriële mazen. 

De productie wordt met de grootste zorg uitgevoerd, voor individuele klantenwensen ontwikkelt het bedrijf ook oplossingen op 

maat. www.wdm-wolfshagen.de 

 

Over Deutenberg Drahttechnik GmbH 

Deutenberg, opgericht in 1959 en gevestigd in Ense/Höingen, Duitsland, produceert hoogwaardige draadproducten en is een van 

de toonaangevende aanbieders van gaasoplossingen met een bijzondere focus op driedimensionale oplossingen. Met 

ultramoderne machines belevert Deutenberg klanten uit de meest uiteenlopende sectoren zoals industrie, architectuur en handel. 

Deutenberg staat ook bekend om zijn grote expertise op het gebied van schanskorven: Het bedrijf kan alle gangbare 

schanskorfsoorten produceren, maar ook bijzonder speciale uitvoeringen. www.deutenberg.de 

 

Over Cross 

Cross is een participatiemaatschappij die de duurzame ontwikkeling van middelgrote ondernemingen in Zwitserland, Duitsland 

en Oostenrijk ondersteunt met aandelenkapitaal, industriële expertise en een uitgebreid netwerk - inclusief successieplanning 

voor familiebedrijven en spin-offs van groepsentiteiten. Cross investeert in toonaangevende en winstgevende middelgrote 

ondernemingen met ondernemende managementteams in snelgroeiende nichemarkten in sectoren als engineering, 

machinebouw en industriële producten. Als langetermijninvesteerder ondersteunt Cross duurzame, winstgevende groei. 

De onafhankelijke Cross fondsen worden exclusief geadviseerd door Cross Equity Partners AG, CH-Pfäffikon SZ. Het team van 

Cross heeft tientallen jaren ervaring in zowel private equity als de industrie, en heeft tot dusver met succes geïnvesteerd in 

ongeveer 30 ondernemingen in de Duitstalige gebieden in Europa. www.crossequity.ch 

 

Over Gimv 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met 40 jaar ervaring in private equity, heeft 

Gimv vandaag 2,0 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 55 portefeuillebedrijven die samen een 

omzet van 2,5 miljard EUR realiseren en 14 000 professionals tewerkstellen. De ambitie van Gimv om een positieve bijdrage te 

leveren aan de samenleving komt onder meer tot uiting in de recent succesvol gelanceerde duurzame obligatie van 100 miljoen 

EUR. 

 

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met 

een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Consumer, 

Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de thuismarkten 

van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com. 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Cross Equity Partners AG Gimv NV 

Dr. Michael Petersen  Ronald Bartel 

Managing Partner  Partner Smart Industries  

Tel. +41 44 269 93 93 Tel. +49 89 442 327 513 

m.petersen@crossequity.ch ronald.bartel@gimv.com 

www.crossequity.ch www.gimv.com 

 

Deutenberg Drahttechnik GmbH WDM Wolfshagener Draht- und Metallverarbeitung GmbH 

Dipl.-Ing. Martin Schmitz Ernst Hüffmeier 

Managing Partner  CEO 

Tel. +49 2938 97836-30 Tel. +49 (38) 789 987 10 

schmitz@deutenberg.de hueffmeier@wdm-wolfshagen.de 

 www.deutenberg.de www.wdm-wolfshagen.de 
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