
 

 

 

Bite Size:  
Fusies en overnames  
in de voedingsmiddelen-
industrie  

Welke sectoren zijn ‘in trek’?  
Juni 2017 

  

 



 

 2 

De voedingsmiddelenindustrie 
is ‘in trek’ 
Evert Everaarts, manager fusies en overnames 

bij Grant Thornton: “Puur en alleen naar 

internationale transacties kijkend zien we een 

sterke interesse van buitenlandse kopers voor 

bedrijven actief in de landbouw, bakkerij 

producten, vis/vlees/gevogelte, 

restaurants/pubs, melk producten, bier, 

gewasbewerking en voedingsingrediënten.” 

 

Hij vervolgt: “Wij ervaren daarnaast een 

toegenomen interesse in producenten van 

producten met authentieke, exotische smaken 

of ingrediënten (bijvoorbeeld kruiden, 

specerijen, dressings en sauzen).” Deze 

interesse komt zowel vanuit strategische 

kopers als financiële investeerders. 

Strategische kopers als McCormick & 

Company, Gidauvan SA, Frutarom Industries 

en B&G Foods Inc zijn zeer actief in deze 

overnamemarkt. Zo werden Spicetec 

Seasonings & Flavors en Activ International SA 

overgenomen door Gidauvan SA. Victoria Fine 

Foods en de Noord-Amerikaanse kruiden- en 

specerijen divisie van ACH Foods Inc werden 

overgenomen door B&G Foods Inc. Financiële 

investeerder San Francisio Equity Partners 

nam onlangs de Amerikaanse producent van 

‘organische en natuurlijke kruiden’ Brinkhoff & 

Monoson Inc over.  

 

Verder blijven producenten van bakkerij 

ingrediënten en producten internationaal erg 

populair door de jaren heen. Zo nam het 

Nederlandse JAB Holding B.V. het 

Amerikaanse Panera Bread Company voor  

7 miljard euro over en werd het Britse Orchard 

Valley Foods overgenomen door Orkla 

Ingredients AS. Eind vorig jaar nam bakkerij 

ingrediënten producent Zeelandia nog het 

Britse James Fleming & Company Ltd over.  

 

 

 

 

 

 

Consumententrends versus 
overnames 

Consumenten zijn in toenemende mate op 

zoek naar vers en gezond eten en drinken 

(bijvoorbeeld groente en fruit of gezonde 

snacks). Abel Spohr, consultant fusies en 

overnames: “Dit zien we terug in het aantal 

transacties bij producenten van vers bereidde 

voedingsmiddelen. Aan de andere kant van het 

spectrum wordt ook de trend van ‘gemak’, 

bevestigd door een toenemend aantal 

transacties in de snacks en food-to-go 

sectoren.” De meest recente transactie is van 

Tyson Foods die voor 3.8 miljard euro de 

Amerikaanse kant-en-klare sandwiches en 

snacks producent AdvancePierre Foods 

Holding Inc heeft overgenomen. Ook een 

interessante overname is de Amerikaanse 

producent van salades, fruit, groente en 

snacks, Ready Pac Foods Inc door Bonduelle 

SA.  

Consumenten eten steeds minder vlees, 

althans in Europa, en kijken naar vlees 

vervangers zoals vis. Vanwege deze gezonde 

trend is het zogenaamde ‘functionele voeding’ 

steeds meer in opkomst. Tot slot, er is een 

toenemende vraag naar alcoholische dranken, 

zoals lokaal ambachtelijk bier (craft beer) en 

sterke dranken zoals gin. 
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Aantal overnames in  
Food & Beverage en Agri 
sectoren stijgt in 2017 

Directeur van Mergermarket, Anthony 

Valentino, meldde onlangs dat hij verwacht dat 

de overname activiteit in Food & Beverage 

sectoren verder doorzet in 2017. “De constant 

veranderende smaak van consumenten en 

nieuwe trends zorgen voor fusies en 

overnames in de voedingsmiddelenindustrie.”  

Dat nieuwe trends en de constant 

veranderende smaak van consumenten 

resulteren in fusies en overnames in de 

internationale voedingsmiddelenindustrie is 

terug te zien in het aantal transacties, welke de  

afgelopen jaren sterk zijn gestegen. De 

afgelopen 3 jaar zien we een gemiddelde 

cumulatieve stijging in het aantal deals van 

+8,0% voor de Food & Beverage en Agri 

sectoren. Tot mei 2017 zien we een groei van 

+20% in het aantal deals ten opzichte van 

dezelfde periode vorig jaar. 
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Anthony Valentino meldt verder dat grotere 

voedingsmiddelen concerns en private equity  

bedrijven momenteel relatief veel cash ter 

beschikking hebben. Door het competitieve 

karakter van de huidige overnamemarkt 

hebben veel private equity fondsen beperkt 

kunnen investeren, met als gevolg dat ze nog 

voldoende ruimte hebben de komende jaren 

om te investeren. Strategische kopers 

bevinden zich in een vergelijkbare situatie. Om 

externe groei te realiseren kijken zij inmiddels 

ook naar middelgrote ondernemingen. Dat 

private equity fonds beperkt hebben kunnen 

investeren zien we terug in de onderliggende 

transactie data. Het percentage financiële 

kopers is licht gedaald van 16,1% in 2015 naar 

15,6% in 2016.  

Het percentage cross-border deals 

stabiliseerde in 2016, maar stijgt momenteel 

weer (2017: 41,0%). Voor Nederlandse deals 

ligt dit percentage nog hoger (2016: 51%). 

Deze transactie data laat goed de 

onderliggende trend zien, zijnde een toename 

in internationale overnames in de 

desbetreffende sectoren. De verwachting is dat 

deze groei doorzet mede door de opbloeiende 

economieën in de Eurozone. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemiddelde 
cumulatieve groei 
2014-2016 aantal 
deals in de 
voedingsmiddelen 
industrie 

+8,0% 

Stijging deals tot 
mei 2017 ten 
opzichte van 
dezelfde periode 
vorig jaar 

+20% 

Percentage 
financiële koper  
in 2016 

15,6% 

Percentage 
‘cross-border’ 
deals in 2017 

41,0% 

Percentage 
‘cross-border’ 
deals in 2016 met 
Nederlandse 
target 

51,0% 

1236 
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Buitenlandse kopers  
melden zich 

Er is medio 2014 een stijgende trend ingezet 

van het percentage internationale deals in 

Food & Beverage en Agri sectoren. 

Internationale bedrijven kijken vooral over de 

grens voor overnames. Belangrijkste kopers 

zijn Amerikanen, Engelsen, Fransen, Duitsers, 

maar ook Nederlanders. Dat Amerikanen 

momenteel hun vizier op Europa en dan 

voornamelijk op Nederland hebben gericht, is 

geen verrassing met de recente overname 

perikelen rondom Akzo Nobel/PPG Industries 

en Unilever/Kraft Heinz. Uit onderzoek van 

Grant Thornton blijkt dat 18% (2015: 16%) van 

de internationale overnames werd gedaan door 

een Amerikaanse koper, waar bij het 

merendeel van deze transacties een Europese 

target betrokken was. Mede door het gunstige 

verloop van de euro dollar koers lijken 

Amerikaanse kopers momenteel bereid hogere 

waarderingsmultiples te betalen. Afgelopen  

2 jaar behoorde Nederland zelfs tot de top 3 

van internationale overname landen. 

Deze interesse komt deels voort uit de gunstige 

verwachtingen voor Europa en de goede 

financiële prestaties van Nederland in het 

bijzonder. Het Centraal Bureau voor de 

Statistiek kwam onlangs met informatie dat de 

Nederlandse economie in het eerste kwartaal 

van 2017 verder groeit (+0,4%). Ten opzichte 

van een jaar eerder bedraagt de groei zelfs 

3,4%. Open markten zijn voor de groei van de 

Nederlandse economie echter van cruciaal 

belang. Recente politieke ontwikkelingen in het 

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de 

Verenigde Staten kunnen grote invloed hebben 

op de toekomstige groei van Nederland.  

Kortom, mede door de gunstige vooruitzichten 

in de Eurozone en de daarmee 

samenhangende groeiende interesse vanuit 

onder andere de Verenigde Staten kan het nu 

een gunstig moment zijn om uw onderneming 

te verkopen aan een buitenlandse koper. 

 

  

Van de internationale 
overnames wordt 
gedaan door een 
Amerikaanse koper 

18% 

’15/16: Nederland 
behoort tot de  
top 3 internationale 
overname targets 

Top 3 

Groei Nederlandse 
economie in  
Q1 2017 ten opzichte 
van dezelfde periode 
vorig jaar 

+3,4% 
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Hoe Grant Thornton  
u kan helpen? 

Grant Thornton is een wereldwijde 

accountants- en adviesorganisatie met meer 

dan 47.000 professionals in meer dan 130 

landen. Door ons sterke internationale netwerk 

zijn wij zeer succesvol in het begeleiden van 

zowel aan-of verkoop van ondernemingen en 

dan met name in een internationale setting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Geïnteressers in een vrijblijvend gesprek? 

Neem gerust eens contast op. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Evert Everaarts 

Manager 

T +31 88 676 97 22 

E evert.everaarts@nl.gt.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abel Spohr 

Consultant  

T +31 88 676 91 29 

E abel.spohr@nl.gt.com

USA 
51 offices 
c. 5,500 staff 
547 partners 
 
Canada 
137 offices 
c. 4,000 staff 

417 partners 
 
Mexico 
9 offices 
c. 600 staff 
35 partners 

UK 
27 offices 
c. 4,000 staff 
200 partners 
 
Ireland 

3 offices 
c. 368 staff 
28 partners 

Saudi Arabia & UAE 
4 offices 
c. 140 staff 
9 partners 

South Africa 
7 offices 
c. 1,000 staff 
76 partners 

Asia 
 
Australia 

5 offices 
c. 1,000 staff 
111 partners 
 
China & HK 
10 offices 
c. 2,000 partners and 
staff 
 
India 
8 offices 
c. 1,000 staff 
36 partners 

 
 
Netherlands 

9 offices 
c. 600 staff 
51 partners 
 
Spain 
10 offices 
c. 500 staff 
30 partners 
 
Germany 
11 offices 
c. 800 staff 
75 partners 

 
 
Czech Republic 

1 office 
c. 55 staff 
5 partners 
 
France 
24 offices 
c. 1,200 staff 
100 partners 
 
Italy 
4 offices 
c. 250 staff 
6 partners 

 
 
Sweden 

26 offices 
c. 900 staff 
128 partners 
 
Poland 
7 offices 
c. 247 staff 
18 partners 
 
 
 
 
 

 
Mainland Europe 
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