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Quantum Capital Partners neemt Postcon-activiteiten over van PostNL
Quantum Capital Partners en PostNL hebben een overeenkomst getekend over de verkoop van
de activiteiten van Postcon, de op één na grootste postaanbieder van Duitsland en een dochter
van PostNL. De transactie is afhankelijk van een aantal voorwaarden, waaronder de goedkeuring
door de toezichthouder. De transactie wordt naar verwachting vóór eind 2019 afgerond.
Quantum Capital Partners: “Postcon is het leidende marktalternatief in een lastige marktomgeving in
Duitsland. Wij gaan het ingeslagen groeipad in heel Duitsland voortzetten, de last mile-activiteiten
verder ontwikkelen en de operationele en administratieve efficiëntieverbeteringen uitbouwen. Wij
verheugen ons erop het succes van het team te ondersteunen en het volledige groeipotentieel van
Postcon te realiseren.”
Herna Verhagen, CEO PostNL: “Door deze transactie kan Postcon zich verder ontwikkelen en de
positie op de Duitse postmarkt versterken. Met de verkoop van Postcon zetten wij weer een stap in
onze strategie om ons te richten op onze kernmarkten in Nederland en België en op de transformatie
van PostNL in een logistieke e-commerce dienstenaanbieder.”
Postcon verwerkt meer dan een miljard brieven per jaar en heeft in Duitsland circa 10% van de markt
in handen. De onderneming bereikt, samen met haar partners, alle Duitse huishoudens. Postcon
heeft moderne sorteercentra in heel het land, naast een eigen bezorgstructuur in het Rijn-Ruhrgebied. Er werken circa 5.300 mensen bij Postcon (direct en indirect).

About Quantum Capital Partners

Quantum Capital Partners GmbH (QCP) is a fast-growing international financial investor with offices
in Munich, Madrid and Milan. The Quantum Group acquires companies with potential for operational
improvement, growth and development. As an active and responsible owner, Quantum Group works
closely with local management to ensure that its subsidiaries implement a continuous development
plan and growth strategy. Since its inception in 2008, the Quantum Group has acquired a variety of
businesses from world-leading companies such as Robert Bosch, Stora Enso, Dürr, Airbus, Nestlé,
Mahle, Tenneco and Norsk Hydro. With a total of 25 completed acquisitions since 2014, the Quantum
Group is one of the most active investors in its sector.

Meer informatie
Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend. Dit
persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.

Toekomstgerichte uitspraken
Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten
toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en
afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze
toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere
factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor
daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt
genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige
verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij
actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke
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gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze
toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen
voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn.
Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de
openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen
en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane
onvoorziene gebeurtenissen.
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