
Overnames in de gezonde 
sector, bio-logisch of 
organische flop?
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2  Better for you aqcuisities

Groei realiseren door een fusie of overname is voor mkb-bedrijven 
en multinationals niets nieuws. Het is nu eenmaal gemakkelijker 
om een bedrijf met een bewezen innovatief product over te 
nemen dan zelf miljoenen te besteden aan een langdurig en 
onzeker ontwikkelingstraject. 

Overnamevoorbeeld

Een van de vele recente transacties in de Better-for-you sector 
is de overname van het Amerikaanse Bare Foods door PepsiCo. 
Bare Foods is een producent van plantaardige chips gemaakt 
van fruit en groente. De overname van Bare Foods zorgt voor 
een verdere diversificatie van de huidige productportfolio van 
PepsiCo, momenteel opgesplitst in 3 hoofdcategorieën; Fun-
For-You, Better-For-You en Good-For-You. Waar de omzet van 
PepsiCo voorheen vooral kwam uit de Fun-For-You sectie (chips 
en frisdrankenmerken, zoals Lays Chips en Pepsi), is er nu een 
duidelijke verschuiving naar de 2 andere gezondere segmenten 
(Sabra Hummus, Quaker en Naked Juice). In 2017 waren deze 
gezondere segmenten zelfs goed voor 50 procent van de totale 
omzet. 

General Mills, een groot Amerikaans food bedrijf  
bekend van Häagen-Dazs en Yoplait, breidde in  
2014 significant de bestaande Natural & Organic portfolio uit 
door de overname van Annie’s voor circa 820 miljoen dollar 
(38,8x EBITDA). Annie’s is sinds 1989 uitgegroeid tot een van  
de leiders op het gebied van organische producten, waarbij  
ze geen gebruik maken van kunstmatige smaken, kleurstoffen  
of conserveringsmiddelen. Door deze overname versterkte 
General Mills haar organische product portfolio naar circa 
330 miljoen dollar waarvan Annie’s 200 miljoen dollar aan 
omzet genereert. Deze overname zorgt dus voor een toename 
van circa 60 procent in omzet van organische producten.  
Dit alles tegenover de totale omzet van General Mills van circa 
17,9 miljard dollar.

Voor PepsiCo is bovenstaande overname noodzakelijk, 
omdat de Better-For-You en Good-For-You portfolio steeds 
belangrijker wordt voor het bedrijf. Dit geldt ook voor andere 
multinationals, zoals Coca-Cola,  Mars, Nestlé en Unilever. Met 

“In de huidige Food & Beverage 
markt zijn voornamelijk de 
grote multinationals op 
overnamepad, met als doel 
om te kunnen voldoen aan de 
constant veranderende vraag 
van consumenten.”

In de huidige Food & Beverage markt zijn voornamelijk de 
grote multinationals op overnamepad, met als doel om te 
kunnen voldoen aan de constant veranderende vraag van 
consumenten. Door overnames realiseren ze groei in markten 
waar ze nog niet of minder actief zijn. De meest recente 
ontwikkeling binnen de Food & Beverage markt is de Better-for-
you sector, die inspeelt op de trend waarbij consumenten letten 
op de gezondheidswaarden van voedsel en drinkwaren en op 
de onderliggende ingrediënten.

Consumenten zijn steeds kieskeuriger wat er in hun eten en 
drinken zit en keren zich tegen kunstmatige ingrediënten en 
E-nummers. De Better-for-you sector wordt gekenmerkt door 
termen als: puur natuurlijk, geen toegevoegde suikers, geen 
kunstmatige smaak-/kleurstoffen en biologisch. Consumenten 
willen daarnaast op de verpakking overzichtelijk en in 
begrijpelijke taal kunnen lezen wat er in het product zit. Clean 
labeling voorziet in de behoefte van de consument aan 
natuurlijke producten/ingrediënten en een gezonde levensstijl.
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name PepsiCo en Coca-Cola hebben te maken met dalende 
frisdrankverkopen, dat te zien is in onderstaande grafiek (figuur 
1). Ondanks de afname van het aantal verkochte liters nemen 
de omzetcijfers nog steeds toe. Dit komt door de stijgende prijs 
per liter en de diversificatie van beide bedrijven in gezondere 
alternatieven als sappen en mineraalwater (met of zonder 
toegevoegde smaak). In tegenstelling tot de dalende verkoop 
van liters frisdrank, zien we een stijgende lijn in de verkoop van 
liters mineraal- en bronwater in Nederland. Dit beeld is ook 
zichtbaar in grotere landen, zoals de Verenigde Staten.
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 (Bron: Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen, 2017)

Food & Beverage markt

In de Food & Beverage markt worden al jaren hoge EBITDA 
(Earnings Before Interest, Depreciation & Amortization) 
multiples betaald voor bedrijven. Dit bevestigd onze deal tracker 
Food & Beverage die ieder kwartaal uitkomt (deal tracker 2018 
Q2, Fusies & Overnames in Voeding, Dranken & Landbouw). 
EBITDA multiples op trading niveau laten een stijgende lijn zien 
vanaf 2013, waar 2017 een piek laat zien van 11,8x EBITDA.

Ondernemingswaarde/EBITDA transactie
Ondernemingswaarde/EBITDA trading
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Zuivelgigant Danone nam in 2016 Whitewave  
over voor een bedrag rond de 10 miljard euro. Met  
deze overname speelt Danone in op de (gezonde) levensstijl 
van consumenten die een alternatief voor zuivel willen en een 
voorkeur hebben voor organische producten. WhiteWave 
is onder andere bekend van het merk Alpro, dat sojamelk 
en zuivelvervangers op plantenbasis produceert. Met deze 
overname was een EBITDA multiple gemoeid van ca. 24,8x.

Wanneer we de gemiddelde Food & Beverage multiples 
vergelijken met overnames in de Better-for-you sector, zien wij 
een significant verschil in multiples. Waar het marktgemiddelde 
over de afgelopen 5 jaar op 10,7 ligt, zijn 12 van de 14 
genoteerde overnames binnen de Better For You sector verkocht 
tegen een hogere multiple. Alle onderstaande ondernemingen 
zijn overgenomen door grote multinationals, zoals The Hershey 
Company, Campbell Soup Company, Conagra en Pinnacle 
Foods, waarbij de overnameprijzen variëren van 200 miljoen 
euro tot aan 10 miljard euro.
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Uiteraard moet gezegd worden dat deze overgenomen 
bedrijven al gevestigde spelers op de markt zijn en significante 
groei-/winstcijfers laten zien. Desalniettemin zijn deze bedrijven 
kenmerkend voor een markt waar een enorme groeipotentie 
in zit. Deze potentie zit niet alleen in de Amerikaanse markt 
maar ook in Nederland, waar de overheid heeft aangegeven 
dat Nederland binnen 5 tot 10 jaar koploper moet worden 
in gezonde en duurzame voeding (Rijksoverheid, 2016). 
Het kabinet wil dat Nederland vooroploopt met innovatieve, 
gezonde producten, met meer groente en plantaardige eiwitten. 
Om bedrijven te stimuleren reserveert het kabinet jaarlijks 20-40 
miljoen euro om innovaties binnen de voedingsindustrie te 
steunen.

Mars heeft in 2017 een minderheidsbelang  
genomen in Kind Snacks, een bedrijf dat zich  
focust op fruit- en notenrepen. Exacte cijfers zijn niet bekend 
gemaakt maar analisten schatten de waarde van Kind op  
ca. 4 miljard dollar. Kind Snacks is een van de eerste bedrijven 
die inspeelde op de groeiende vraag naar producten zonder 
kunstmatige ingrediënten, waarbij ze voor de overname een 
geschatte ca. 700 miljoen dollar aan omzet genereerden. 
Volgens Mars is de investering in Kind Snacks onderdeel  
van de strategie om de constant veranderende vraag van 
consumenten te bedienen.

“Het kabinet wil dat Nederland 
vooroploopt met innovatieve, 
gezonde producten, met meer 
groente en plantaardige 
eiwitten. Om bedrijven te 
stimuleren reserveert het 
kabinet jaarlijks 20-40 miljoen 
euro om innovaties binnen de 
voedingsindustrie te steunen.”
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Ook de Nederlandse markt zit vol met innovatieve producten die 
meeliften op de biologische en voedzame trend. Voorbeelden 
van innoverende foodbedrijven die onlangs (gedeeltelijk) zijn 
overgenomen door private equity fondsen dan wel grotere Food 
& Beverage bedrijven zijn:

Nederlandse investeringen 
en overnames

Vurense Snack Industrie
Vurense Snack Industrie (VSI) produceert 
gezondheids-, sport- en dieetrepen op bestelling volgens 
specifieke klanteisen. NPM Capital nam in 2012 een meer-
derheidsbelang in deze Europese marktleider en heeft sig-
nificante groei over de afgelopen jaren weten te realiseren. 
In augustus 2015 nam het Amerikaanse Hearthside Group 
Holdings LLC het bedrijf (VSI) over om de groeiambities in 
Europa versneld te bewerkstelligen. Hearthside Group Hol-
dings LLC is een van de grootste onafhankelijke bakkerijen in 
Amerika en fabrikant van voedings- en snackproducten voor 
grote voedingsmerken. Onderdeel van de deal rationale was 
dat het bouwen van een nieuwe productiefaciliteit in Amerika 
te lang zou duren voor Hearthside group (circa 2 jaar). Deze 
acquisitie maakt het mogelijk om direct capaciteit toe te voe-
gen in Amerika door de faciliteiten van VSI ter plekke.

Lotus Bakeries
Lotus Bakeries (onder andere bekend van 
Peijnenburg) nam in 2015 een belang van 67 procent 
in Natural Balance Food, een pionier op het gebied 
van wholefood tussendoortjes met producten als Nākd 
repen en Trek. Lotus Bakeries merkte dat er wereldwijd 
een groeiende vraag is naar gezonde, onbewerkte 
en smaakvolle alternatieven van traditionele koekjes. 
Deze partnership zorgt voor een diversificatie van de 
productenportfolio. De omzet van Lotus Bakeries groeide in 
H1 2016 na verschillende overnames met 31 procent naar 
circa 256 miljoen euro. Dit betrof 14 procent organische 
groei en 17 procent groei door overnames. Daarnaast 
groeide de EBITDA met 39 procent naar 52,9 miljoen euro.

Vivera
Vivera exporteert vegetarische en veganistische 
vleesvervangers naar 25 landen in Europa en behoort tot de 
top 3 producenten van vleesvervangers in Europa. Vivera, 
en bijbehorende groepsmaatschappij Enkco Food Group, 
werd in 2015 voor 80 procent overgenomen door een private 
equity partij; Gilde Buy Out Partners. Gilde Buy Out Part-
ners wil Vivera en Enkco laten groeien door meer acquisities 
en zo verdere internationale groei versnellen. Vivera liet in H1 
2016 een omzetgroei van 36 procent zien door een groei-
ende vraag naar producten in Europese landen. In Neder-
land groeide de afzet in H1 2016 met circa 13 procent. Om 
aan deze groeiende vraag te voldoen is de productiecapa-
citeit in 2016 significant uitgebreid en de bezetting verdub-
beld. Met een omzet van ruim 40 miljoen euro behoort Vivera 
tot de top 3 producenten van vleesvervangers in Europa.

Body & Fit
Body & Fit is een bedrijf dat producten levert 
op het gebied van sportvoeding, voedingssupplementen 
en dieetproducten. Het bedrijf is in de periode 2012-2016 
van 10 miljoen euro omzet naar 65 miljoen euro omzet 
gegroeid. Begin 2017 is Body & Fit overgenomen door het 
Ierse miljardenbedrijf Glanbia (wereldwijd marktleider op 
het gebied van sportvoeding). Met deze overname hoopt 
Glanbia versneld een netwerk van Europese webshops te 
creëren.
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De Food & Beverage sector is een constant groeiende sector 
qua deals (zie onderstaande grafiek). Marktonwikkelingen 
op het gebied van biologische en natuurlijk producten, 
de reductie in toegevoegde suikers en het toenemende 
consumentenbewustzijn maken de sector aantrekkelijk voor 
overnames. Daarom  is te verwachten dat de consolidatieslag 
binnen deze sector zal blijven aangroeien. Tezamen met de 
hoge multiples zal de Better-for-you sector een interessant 
onderwerp blijven binnen fusies en overnames in de Food & 
Beverage markt. 

Deals in de Food & Beverage sector

 
1585

1691 1728 1757 1809

891
113.165 143.263

263.875

106.603

122.637

51.530

2013 2014 2015 2016 2017 YTD 2018

Aantal deals
Omvang deals

 

(Bron: Capital IQ)

Overnames in de gezonde 
sector, bio-logisch of 
organische flop? 

Het blijft lastig om te bepalen of een overname succesvol is of 
niet. Echter, in het geval van de eerder genoemde deals zijn er 
positieve resultaten geboekt:

• De overname van WhiteWave Foods door Danone voor circa 
10 miljard euro zorgde voor een stijging van 16 procent van 
de operationele winst tot een totaal van circa 1,7 miljard 
euro. 

• General Mills nam in 2014 Annie’s over voor minder dan 
640 miljoen euro en wist, mede doordat zij vroeg gestart 
zijn met overnames binnen deze sector, een sterke groei 
door te maken. De overname van Annie’s resulteerde in een 
omzetgroei van 3 procent voor General Mills in Q1 2016.

• Hershey is van plan in de toekomst meer overnames qua 
grootte en winstgevendheid als die van Amplify Snacks 
te doen. De recente overname van Amplify Snacks door 
chocoladefabrikant Hershey zou 5-7 procent groei in omzet 
moeten realiseren in 2018. In Q1 2018 is deze groei 4,4 
procent vergeleken met een jaar daarvoor.

 
Een overname is geen garantie voor succes, maar een goede 
voorbereiding en een dito begeleiding zijn een goede stap 
voorwaarts. Overnames binnen de Food & Beverage markt 
blijven een interessant onderwerp gezien de ontwikkelingen en 
innovaties die er zijn geweest en gaan komen. 

Grant Thornton verleent advies bij nationale en internationale 
fusies en overnames, met een focus op de Food & Beverage 
sector. Hierbij maken wij gebruik van ons sterke internationale 
netwerk van circa 50.000 collega’s in meer dan 130 landen. Wij 
kunnen u onder andere helpen bij;

• fusies en overnames
• financiering
• due diligence
 

“Een overname is geen 
garantie voor succes, maar 
een goede voorbereiding en 
een dito begeleiding zijn een 
goede stap voorwaarts.”
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