
Grant Thornton levert ondersteuning aan 
Victoria PLC bij de aankoop van Avalon 
B.V. en GrassInc 

De organisaties 
Victoria is in het Verenigd Koninkrijk de 

grootste tapijtfabrikant en de op een na 

grootste in Australië. Victoria ontwerpt, 

produceert en distribueert  tapijt-, 

ondertapijt-, kunstgras- en 

vloerenaccessoires.  

 

Avalon en GrassInc zijn internationaal 

opererende kunstgrasproducenten met 

een productaanbod gericht op 

kunstgrasmarkten als Landscaping, 

Urban sports en Sport Surfaces. Zij 

leveren beide kunstgrasproducten aan 

grossiers, groothandels, importeurs en 

andere grootafnemers over de gehele 

wereld. 

 

Groeistrategie Victoria PLC 
Geheel in lijn met hun groeistrategie zijn 

de overnames van Avalon en GrassInc 

de eerste stappen van Victoria PLC tot 

toetreding tot de Europese vloeren markt. 

De gelijkenis in het productieproces van 

kunstgras en de tapijtindustrie maakten 

de beide bedrijven een interessante 

overnamekandidaat voor Victoria PLC.  

 

Groeikansen in de UK door 

overname 
Met de overname Avalon en GrassInc kan 

Victoria inspelen op de significant 

stijgende vraag naar kunstgras in het 

Verenigd Koninkrijk. Victoria kan deze 

groeiende markt vanuit haar al bestaande 

distributienetwerk bedienen. Daarnaast 

bevorderen de acquisities de positionering 

van Victoria in vergelijking met grote 

Europese concurrenten.  

 

Zowel Avalon als GrassInc behouden hun 

autonomie, terwijl zij in hun zoektocht 

naar winstgevende groei profiteren door 

onderdeel te zijn van een groter geheel. 

Voor zowel Avalon als GrassInc biedt de 

overname vooral groeimogelijkheden in 

de Britse markt.  

Marco Pleijsier, directeur van 

Avalon:”Victoria is een 

internationale speler van allure. 

Wij denken te kunnen profiteren 

van de logistieke en 

distributiekanalen in het 

Verenigd Koninkrijk." 
 

Grant Thornton  
in Nederland heeft sinds december 2016 

intensief samengewerkt met  

Grant Thornton in het  Verenigd Koninkrijk 

bij het ondersteunen van Victoria 

gedurende het transactieproces.  

 

De korte doorlooptijden, alsmede de 

gelijktijdige uitvoering van beide deals, 

maakten deze opdracht zeer dynamisch 

en uitdagend. Door een zorgvuldige 

planning en efficiënte samenwerking met 

zowel Victoria als beide verkopende 

partijen, heeft Grant Thornton Victoria in 

staat gesteld de deals binnen de gestelde 

deadlines af te ronden.  

 

De werkzaamheden van Grant Thornton 

bestonden uit het uitvoeren van financieel 

en fiscaal due diligence onderzoek en het 

leveren van advies met betrekking tot de 

transactiedocumentatie en 

overnamestructuur. 

Deal announcement 

Klant:  
Victoria PLC 
 

Vraag:  
Overname ondersteuning in het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland 
 

Omzet:  
Meer dan 20 miljoen euro 
 

Grant Thornton dienstverlening: 
Due diligence ondersteuning  

 

Transaction Advisory Services van Grant Thornton heeft Victoria PLC geassisteerd met de 

financiële en fiscale due diligence tijdens de overname van Avalon B.V. en GrassInc B.V. Met 

de overname is een bedrag van circa 16 miljoen euro gemoeid.  

Namens  Transaction Advisory Services 

van Grant Thornton  waren de volgende 

adviseurs betrokken:  

Financieel 

Wilfred van der Lee, Kim Leistra, Adam 

Azulai en Killian ten Kroode. 

Fiscaal 

Jurgen van Hattum, Henk Brinks  en  

Inge Wouters. 

Heeft u soortgelijke uitdagingen? 
Neem dan contact op met: 

Wilfred van der Lee RA 
Partner 

T +31 (0) 88 676 9816  

E wilfred.vander.lee@nl.gt.com 

www.gt.nl 
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