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Vectis Private Equity ondersteunt groei Bakkerij Aernoudt 

Vrijdag 7 juli 2017 

 

Vectis Private Equity stapt in Bakkerij Aernoudt (www.bakkerijaernoudt.be) samen met de huidige 

eigenaar-managers Luc De Corte en Carolien De Sutter. Bakkerij Aernoudt is een artisanale warme 

bakkerij met 20 winkelpunten in de Gentse regio en onderscheidt zich door haar breed en kwaliteitsvol 

gamma aan kraak verse bakkerij producten. De toegankelijke winkelpunten worden beleverd door 

haar groot-ambachtelijke bakkerij. Het productie-atelier is gevestigd te Gentbrugge. 

Bakkerij Aernoudt is een gekende naam in en rond Gent en werd opgestart door Luc De Corte in 1993 

met de overname van bakkerij Aernoudt in Gent aan het UZ. De onderneming werd stelselmatig 

uitgebreid en heeft vandaag 20 bakkerijpunten van Erpe-Mere tot Lochristi, Destelbergen, De Pinte 

etc. 

Om de verdere groei te ondersteunen stapt Vectis Private Equity mee in het aandeelhouderschap. 

Bakkerij Aernoudt heeft de ambitie om verder te groeien door het openen van nieuwe winkelpunten 

en het bekijken van gerichte overnames om haar geografische footprint te verbreden. De 

investeringsmaatschappij Vectis Private Equity zal het management van Bakkerij Aernoudt actief 

ondersteunen in de realisatie van deze gezamenlijke ambitie. 

Luc De Corte (CEO) stelt: “Met Vectis als partner kunnen we onze groeistrategie versneld realiseren. 

We zijn overtuigd van het potentieel in de markt, en Vectis biedt ons expertise en het nodige kapitaal 

om ons ambitieus groeiplan waar te maken.” 

“Voor Vectis past de investering in Bakkerij Aernoudt perfect in onze strategie om te investeren in 

groeiende, kwaliteitsvolle ondernemingen. We kijken er naar uit om samen met Luc, Carolien en hun 

team Bakkerij Aernoudt verder op de kaart te zetten.”, aldus Lieven Coen, Partner bij Vectis Private 

Equity. 

 

Over Vectis Private Equity  

Vectis Private Equity (www.vectispe.be) is een onafhankelijke private equity investeerder 

gespecialiseerd in het ondersteunen van Vlaamse KMO’s met groeiperspectieven en heeft in Juni 2016 

haar derde fonds opgehaald van EUR 45 miljoen. Vectis Private Equity ondersteunt actief het 

management van haar participaties als betrokken strategisch klankbord en biedt daarnaast 

ondersteuning op financieel -administratief vlak. 
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