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Alexander Wit – Phi Industrial
Alexander Wit richtte in 2006 Phi Industrial op, samen met een lokale partner. Het bedrijf is een
Industriële holding die ondernemingen of onderdelen ervan opkoopt met operationele problemen,
met als doel deze weer rendabel te maken. In de loop der jaren zijn diverse ondernemeningen
gekocht, en sommigen ook weer verkocht. Het Huidige portfolio bestaat uit 7 ondernemingen met
een totale omzet van rondom de 500 miljoen euro en ca 2.000 werknemers.
Anders dan vele andere investeringsfondsen, heeft Alexander een duidelijke lange termijn visie
t.a.v. deze bedrijven en is niet uit op het behalen van ‘snelle winst’ door aan- en
verkooptransacties. Aankopen van PHI Industrial gaan daarom gepaard met hernieuwde
strategische plannen, het benoemen en aanstellen van een nieuw management en de inbreng van
het benodigde kapitaal. Binnen deze transformatie trajecten staan duurzaamheid en innovatie
centraal.
Alexander speelt als mede-oprichter een cruciale rol in het portfolio beleid van de onderneming,
waarbij hij voornamelijk de M&A trajecten managet. Zijn lokale partner is vooral gericht op de
transformatie trajecten na aankoop van een onderneming en in die zin vullen zij elkaar perfect
aan.
Alexander heeft grote ervaring met het doen van turn-around projecten (zijn eerste ervaring was
al in 1999 met een eerste eigen bedrijf voordat hij zijn MBA aan de Harvard universiteit startte) en
hij heeft derhalve een zeer goede kijk op de markt. Hij is consequent t.a.v. de voornoemde
strategie inzake duurzaam ondernemen bij het nemen van strategischee beslissingen en
communiceert dit helder. In zijn communicatie straalt hij ook grote ambitie, maatschappelijke
betrokkenheid en inspiratie uit.
Door risico´s te durven nemen, het vasthouden aan een duidelijke lange termijn strategie, en
dankzij een uitstekende samenwerking met een lokale partner, heeft Alexander samen met zijn
partner en opgebouwde team in de afgelopen jaren met veel succes een grote portfolio aan
ondernemingen opnieuw succesvol gemaakt. Hier danken vandaag de dag duizenden mensen in
Spanje hun baan aan.
Alexander scoort hiermee zeer hoog op alle in artikel 5 van het reglement benoemde criteria en de
jury is uiteindelijk unamiem van mening dat Alexander gemiddeld de hoogste score van alle
kandidaten verdient en derhalve tot winnaar van de Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018 is
uitgeroepen.
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