
                                                                                                      

PERSBERICHT 

NewPort Capital participatie K.I.M. Nederland gaat onder de vleugel van de Cold Care Group samen met Roma Nederland en wordt 
daarmee de absolute marktleider op het gebied van de realisatie van geconditioneerde bedrijfsruimten 

Apeldoorn/ Raamsdonkveer, 10 maart 2022 – Cold Care Group, een houdstermaatschappij ondersteund door NewPort Capital kondigt 
vandaag de fusie aan tussen Koel Isolatie Maatschappij Nederland B.V. (“K.I.M.”) en Roma Nederland B.V. (“Roma”), twee zeer 
gerenommeerde spelers op het gebied van isolatiesysteembouw van geconditioneerde bedrijfsruimten. Door de combinatie ontstaat de 
absolute Nederlandse marktleider in de gespecialiseerde niche van het bouwen van koel- en vrieshuizen met isolatiesysteempanelen.  

Als onderdeel van haar versnelde groeistrategie heeft Cold Care Group Ben Claaszen, voormalig Managing Director binnen de Kingspan 
groep, per 1 april benoemd tot CEO van de nieuw opgerichte groep. Ben, ondersteund door de bestaande managementteams van K.I.M. 
(Elbert-Jan Drieënhuizen, Erik Engeltjes en Gerard Scherff) en Roma (Paul Pallandt, Johan Woestenberg en Herman van Leeuwen), zal 
de drijvende kracht zijn achter de diverse groei-initiatieven van de groep die zowel autonoom als acquisitief van aard zijn. Zowel K.I.M. 
als Roma zullen onder hun eigen naam blijven opereren. 

Han Reinders, lid van de Raad van Commissarissen van Cold Care Group en voormalig directeur-grootaandeelhouder van K.I.M. licht toe: 
“Roma is sinds jaar en dag een zeer gerespecteerde branchegenoot van K.I.M., het bedrijf dat is opgericht door mijn vader in 1968. Met 
haar zeer complementaire product portfolio en dienstenpakket is Roma een geweldige partner voor K.I.M.. Ik ben dan ook zeer trots 
dat beide bedrijven nu hun krachten bundelen als onderdeel van de Cold Care Group en daarmee een historische gebeurtenis markeren.” 
Paul Pallandt, Commercieel Directeur van Roma voegt toe: “Met de samenwerking met K.I.M. en NewPort staan wij aan de start van een 
nieuw hoofdstuk in de historie van ons bedrijf opgericht in 1978 en waar Herman van Leeuwen, Johan Woestenberg en ikzelf meer dan 
30 jaar betrokken zijn, eerst als werknemers en later tevens als aandeelhouders. Het aan de groep toevoegen van Roma’s ‘state-of-the-
art’ productielijnen voor de fabricage van isolerende deuren en omkastingen zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe innovaties in 
toepassingen en ontwerpen die ten gunste komen van onze gezamenlijke klanten. Wij voelen een sterke culturele match met de directie 
van K.I.M. en hebben diep respect voor haar vakkundige en loyale groep van werknemers. Ikzelf, Johan en Herman zijn dan ook zeer 
verheugd om als één team samen te werken met K.I.M. onder de paraplu van de Cold Care Group. Wij zullen blijvend verantwoordelijk 
zijn voor de dag-dagelijkse bedrijfsvoering van Roma en treden tevens toe als aandeelhouders in de Cold Care Group.”  

Het vormen van de Cold Care Group is een belangrijke stap in de buy-and-build groeistrategie van NewPort en volgt op haar investering 
in K.I.M. in april 2021. “Wij zien enorm groeipotentieel in de ‘cold store’ industrie en toenemende vraag naar koel- en vrieshuizen en 
overige geconditioneerde ruimten voor bedrijven in de food-, pharma-, distributie- en transportsector. Wij zijn dan ook zeer enthousiast 
om de kennis en vaardigheden van de twee bedrijven, beiden bekend in de markt als de meest vooruitstrevende partijen op het gebied 
van volautomatische hoogbouw-vrieshuizen, te verenigen in de Cold Care Group. Wij kijken er tevens naar uit om Ben te verwelkomen 
als nieuwe CEO en medeaandeelhouder in deze nieuwe fase van groei. Ben’s kennis en ervaring met internationaal doorontwikkelen van 
bedrijven, het integreren van overnames en het realiseren van synergiën is ontzettend waardevol gezien de ambities van de 
onderneming”, besluit Melvin Sie, Partner bij NewPort. 

Ben Claaszen, de nieuwe CEO van de Cold Care Group, reageert: “Met de combinatie van Roma en K.I.M. ontstaat een onbetwist 
‘powerhouse’ in de gespecialiseerde niche van het bouwen van ‘cold stores’. Ik ben er van overtuigd dat de groep met haar 
gecombineerde activiteiten, die de gehele waardeketen van productie tot installatie naar service en onderhoud beslaan, uniek 
gepositioneerd is om haar klanten nog beter te bedienen met kwalitatief hoogwaardige en innovatieve oplossingen. Als Cold Care Group 
hebben wij de ambitie om onze groeistrategie versneld uit te voeren en ik kijk er naar uit om door te bouwen op het sterke fundament 
van beide bedrijven, opgebouwd over meer dan 100 jaar gezamenlijke historie. Het uitbreiden van onze activiteiten naar andere 
‘verticals’ dan food, waaronder ‘pharma’ en ‘healthcare’ alsmede verdere internationale groei behoort zeker tot onze ambities.”  

Gezamenlijk installeren K.I.M. en Roma jaarlijkse meer dan 650,000 m2 geïsoleerde sandwichpanelen waarmee zij de grootste verwerker 
zijn van dit soort wand- en dakpanelen in de Benelux. Met circa 150 man eigen personeel die ieder jaar circa 500 projecten opleveren is 
de Cold Care Group ook een van de grotere gespecialiseerde bouwbedrijven in Nederland.  

Over Ben Claaszen 
Voor zijn rol bij de Cold Care Group was Ben Managing Director voor West-Europa binnen Kingspan Light + Air, leverancier van glazen 
(dak)constructies, natuurlijke ventilatie en rookbeheersingsoplossingen. Voor zijn rol binnen de Light + Air divisie was Ben zes jaar lang 
verantwoordelijk voor de Insulated Panels divisie van Kingspan in West-Europa en werkte hij voorheen meer dan 20 jaar bij Unidek. Bij 
Unidek bekleedde Ben diverse managementposities op het gebied van inkoop en sales en was hij sinds 2004 actief als Algemeen 
Directeur.  

Over K.I.M. Nederland 
K.I.M., gevestigd in Apeldoorn sinds 1968, is een vooruitstrevende specialist in isolatiesysteembouw. In heel Nederland en in 
toenemende mate ook in het buitenland realiseert de onderneming koel- en vrieshuizen en overige geconditioneerde ruimten voor 
bedrijven in de food-, pharma-, distributie- en transportsector. Zie ook www.kim-nederland.nl 

Over Roma Nederland  
Roma, opgericht in 1978 en gevestigd in Raamsdonksveer, ontwerpt en monteert hoogwaardige sandwich panelen binnen de 
geconditioneerde systeembouw en levert bijbehorende koel- en vriesdeuren en koel- en vriescontainers uit eigen productielocatie. 
Tevens beschikt Roma over haar eigen service en onderhoudsafdeling. Zie ook www.romaned.nl 

  

http://www.kim-nederland.nl/
http://www.romaned.nl/


                                                                                                      

PRESS RELEASE 

NewPort Capital portfolio company K.I.M. Nederland to combine with Roma Nederland as part of Cold Care Group, creating the 
undisputed Dutch market leader in temperature-controlled storage solutions 

Apeldoorn/ Raamsdonkveer, The Netherlands, March 10th 2022 – Cold Care Group, a holding company backed by NewPort Capital, today 
announces the merger of Koel Isolatie Maatschappij Nederland B.V. (“K.I.M.”) and Roma Nederland B.V. (“Roma”), two long established 
industry players in the sandwich panel construction of climate controlled commercial and industrial buildings. The transaction creates 
the undisputed market leader in the specialised niche of insulated modular construction of cold storage and climate-controlled solutions 
in the Netherlands, with an increasing presence throughout Europe.  

As part of the envisaged accelerated growth strategy, Cold Care Group has appointed Ben Claaszen an industry veteran and former 
Managing Director within the Kingspan group as CEO of the newly incepted group. Ben, supported by the incumbent management teams 
of K.I.M. (Elbert-Jan Drieënhuizen, Erik Engeltjes and Gerard Scherff) and Roma (Paul Pallandt, Johan Woestenberg and Herman van 
Leeuwen) will start at April 1st and spearhead the groups growth initiatives, both organic as well as acquisitive. Both companies will 
continue to operate under their own names. 

Han Reinders, Cold Care Group Supervisory Board Member and former Managing Director of K.I.M. comments: “Roma has been a well-
respected and highly regarded industry peer of K.I.M., the company incepted by my father in 1968, for as long I can remember. With 
its highly complementary product portfolio and service offering, Roma is a great partner for K.I.M. and I am very proud that both 
companies have joined forces as part of Cold Care Group, marking a truly historic event.” Paul Pallandt, Commercial Director of Roma 
adds: “With the collaboration with K.I.M. and NewPort, we are at the start of a new chapter in the history of our company which was 
incepted in 1978 and where Herman van Leeuwen, Johan Woestenberg and me all have been involved for more than 30 years, starting 
as employees and later also as shareholders. Adding Roma’s state-of-the-art manufacturing capabilities in the area of insulated doors, 
housings, tunnels and cabinets to the group will undoubtedly lead to new innovations in design and products which should benefit and 
create value for our joint customers. We feel a strong cultural match with K.I.M.’s leadership team and have great respect for its skilled 
and loyal workforce. As such myself, Johan and Herman are very pleased to collaborate with K.I.M. as one team under the umbrella of 
the Cold Care Group, continuing to run the day-to-day operations of Roma and entering as shareholders in the Cold Care Group.” 

The formation of the Cold Care Group marks an important step in the industry consolidation efforts of NewPort and follows NewPort’s 
investment in K.I.M. completed in April 2021. “We see tremendous growth potential in the cold store industry and broader temperature-
controlled supply chain and are very excited to be able to unite the capabilities of both companies which each are known as leaders in 
developing and constructing the industry’s most sophisticated fully automated facilities. We are also very pleased to have Ben Claaszen 
coming on board as our new CEO and fellow shareholder and to lead this promising platform for further growth. Ben’s experience and 
success growing companies internationally, leading them through post-merger integration processes and harvesting synergies will be of 
great benefit to Cold Care Group under our ownership.”, said Melvin Sie, Partner at NewPort. 

Ben Claaszen, newly appointed CEO of Cold Care Group, comments: “The combination of Roma and K.I.M. is a true powerhouse in the 
specialised cold store construction market and I strongly believe the combined business, which covers the entire value chain from 
production and construction to service and maintenance, is uniquely positioned towards its clients with an unrivalled ability to cater to 
their needs for innovative and high-quality solutions. As Cold Care Group we seek to accelerate the growth strategy of the two 
companies, and I look forward to leverage on the strong platforms build over almost 100 years of combined history and further expand 
the business across other verticals than food including pharma and healthcare and to grow the activities internationally.”  

Jointly K.I.M. and Roma install over 650,000 m2 in insulated sandwich panels annually making it the single largest user of these materials 
in the Benelux. With a total workforce of some 150 own employees, the Cold Care Group is also one of the larger specialised construction 
companies in the Netherlands executing some 500 projects a year. 

About Ben Claaszen 
Prior to joining Cold Care Group, Ben was Managing Director Western Europe at Kingspan Light + Air, which manufactures a range of 
daylighting, natural ventilation and smoke management solutions. Prior to his role at the Light + Air business division, Ben spent six 
years managing the Insulated panels business in Western Europe and before that he worked more than 20 years at Unidek. At Unidek, 
Ben over the years held various management roles in the areas of procurement and sales and was appointed Managing Director in 2004.  

About K.I.M. Nederland 
K.I.M., headquartered in Apeldoorn since 1968, is a company specialized in modular insulated construction. The company builds 
refrigerated stores, cold stores and other climate-controlled storage options for the food, pharma, transport and logistics sectors. Also 
see www.kim-nederland.nl  

About Roma Nederland  
Roma, incepted in 1978 and headquartered in Raamsdonksveer, designs, customizes and installs premium quality sandwich insulation 
panels for climate controlled commercial and industrial buildings. Furthermore, it constructs related products such as cold stores, 
freezers, climate chambers and industrial insulated doors and housings and has an inhouse service maintenance department. Also see 
www.romaned.nl  
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