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Faber expandeert in buitenland

Directeur Cees Jan Faber, derde gene-
ratie in het familiebedrijf, houdt de
meerderheid. Hij wil internationaal
groeien en zocht een partner.

Faber is met vijftig werknemers
internationaal actief in de sport-,
concert-, televisie- en evenementen-
markt. Vooral binnen Europa. Het
bedrijf verhuurt reusachtige led-
schermen waarop het publiek bij-
voorbeeld ski-, wieler- en voetbal-
wedstrijden kan volgen.

Komende zomer is Faber present
tijdens het WK Voetbal in Brazilië.
,,In de zeven speelsteden bouwen we
schermen van gemiddeld 100 vier-
kante meter. We zijn partner van de
WK-organisatie’’, aldus de directeur.

Faber expand
SINT ANNAPAROCHIE Het Neder-
landse investeringsfonds Foreman
Capital neemt een belang van 45
procent in Faber Audiovisuals in
Sint Annaparochie.

De schermen komen op de binnen-
stedelijke pleinen te staan. ,,De eer-
ste containers zijn al onderweg per
schip.’’ Op dit moment heeft Faber
4500 vierkante meter aan mobiele
schermen.

Het WK Vrouwenvoetbal, DTM-
races, het WK alpineskiën, de TT in
Assen, The Voice of Holland, de X-
Games in München, Koninginne-
dag, Pinkpop, CeBit in Hannover, op
dit soort evenementen komt het be-
drijf in actie.

Faber streeft naar meer interna-
tionale expansie. Het plan is om
meer buitenlandse vestigingen te
hebben, hetzij door overnames het-
zij door organische groei. De laatste
zeven jaar groeide het bedrijf met 30
procent per jaar, meldt Foreman Ca-
pital. De vier eigenaren van het
fonds investeren in veelbelovende
bedrijven met een omzet van 20 mil-
joen euro tot 100 miljoen euro.

xpandeert in bui
Op dit moment participeert het

fonds in vier Nederlandse onderne-
mingen. Faber is de eerste Friese
aanwinst. Beide partijen wijden niet
uit over de omvang van de financiële
injectie.

De eerste buitenlandse Faber-ves-
tiging (12 werknemers) is inmiddels
gerealiseerd in Dubai. Het bedrijf
verzorgt er de led-boarding voor de
veertien voetbalclubs die meedoen
aan de emiratencompetitie. ,,Er valt
daar de komende jaren een hoop te
doen; de emiraten organiseren er
het ene na het andere grote evene-
ment.’’ Voorlopig hoogtepunt wordt
de World Expo in 2020.

Foreman wil voor Faber een spar-
ringpartner zijn. De leiding blijft bij
Cees Jan Faber. In de bedrijfsvoering
verandert niks, verzekeren beide
partijen. Het fonds hanteert geen
vaste exit-termijnen, maar commit-
teert zich voor langere termijn.
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