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Geografische verdeling verkopende partijen in Q1 & 

Q2 2020

Aantal Europese transacties in de sector

Maandelijkse verdeling van het aantal Europese 

transacties in de sector

Als vervolg op het recordjaar 2019 startte 2020 sterk. In 

januari noteerden we 42 M&A-transacties in Europa. Echter, 

door de door COVID-19 geïmpliceerde maatregelen was het 

transactievolume tegen het einde van april aanzienlijk 

gedaald. Maar door het versoepelen van de genomen 

maatregelen lieten mei en juni opnieuw een zekere opleving 

van transacties zien. 

Verenigd 
Koninkrijk
21,43%

Frankrijk
18,18%

Spanje
9,09%

Duitsland
9,74%

Nederland
9,09%

Italië
10,39%

Noorwegen
2,60%

Andere
19,48%

52% daling van het aantal deals in de 

Europese Food, Beverage & 

Agriculture sector ten opzichte van 

dezelfde periode vorig jaar

Veranderend klantengedrag beïnvloedt de 

voedselketen en drijft M&A-transacties

In Nederland en de rest van Europa zien we een marginale 

beperkte groei van de bevolking. Nominaal verbruiken we 

dus niet meer dan voorheen. Maar de manier waarop we 

consumeren verandert en wordt gedreven door de volgende 

trends: 

• Een stijgende vraag naar gezonde producten. De 

consument wil meer verse levensmiddelen en dranken.

• Meer gemak. Hoe sneller, hoe beter, met meer bezorg-

en online diensten.

• Transparantie en duurzaamheid. Consumenten willen de 

oorsprong van hun aankopen kennen.

• Persoonlijke ervaring en bereidheid om hiervoor te 

betalen. 

Deze trends hebben aan populariteit gewonnen en zijn de 

drijvende krachten achter de M&A-activiteit in de afgelopen 

jaren en zullen dat de komende jaren ook zeker zijn.

COVID-19 halveert het aantal transacties

COVID-19 bracht de wereld en de economie tot een 

stilstand. Als gevolg daarvan daalden de M&A-activiteiten 

tot ongeziene niveaus. Het aantal deals in de eerste helft 

van 2020 in Europa is ten opzichte van de eerste helft van 

2019 met 52% gedaald.

De impact van COVID-19 in de sector

Tijdens de verspreiding van het COVID-19 virus en de 

lockdown maatregelen werden voedings- en drankbedrijven 

geconfronteerd met enerzijds een aanzienlijke vermindering 

van de consumptie en anderzijds met verstorende supply

chain uitdagingen. Omdat zowel het aanbod als de vraag 

beïnvloed werden, zijn de effecten en de gevolgen van deze 

schok vrij uniek. Bedrijven in de voedings- en 

drankenindustrie zullen in de toekomst meer genoodzaakt 

worden om hun strategieën, productassortimenten en vooral 

de veerkracht en flexibiliteit van hun toeleveringsketen 

opnieuw te gaan bekijken en in vraag te stellen.

Source: S&P CapitalIQ
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M&A highlights in de Nederlandse Food, Beverage

& Agriculture sector

De neerwaartse trend van de M&A-activiteit in Nederland is 

in lijn met de Europese daling. In vergelijking met de eerste 

helft van 2019 is de dealactiviteit met Nederlandse 

verkopers gedaald met 44%. 

3

Aantal Nederlandse transacties in de sector

Europese koperspartijen in de sector

Met een aandeel van 55% in de totale M&A-activiteit zijn 

bedrijven die actief zijn in de Packaged Foods and Meats

industrie al enkele jaren op rij de meest dominante kopers 

binnen de sector.

In de eerste helft van 2020 vertegenwoordigen Europese 

Financial Buyers 13% van de totale M&A-activiteit. Dit ligt 

sterk in lijn met de 14% tijdens 2019. Ondanks de gelijke 

trend verwachten wij de komende maanden en jaren toch 

een toename van financiële investeerders, gezien de 

verbluffende hoeveelheid dry powder in de markt (2,3 triljard 

dollar wereldwijd). Private equity huizen hebben veel geld 

om te investeren en ze weten beter dan wie ook dat 

perioden van crisis meestal goede momenten zijn om te 

gaan investeren. 

Opvallend is dat het percentage kopers dat actief is in het 

segment van de Agricultural Products verdubbeld is. Waar 

het in 2019 nog 5% was, bedraagt het nu 10% in de eerste 

helft van 2020. Een van de belangrijkste drijfveren is de 

stijgende bewustwording van duurzaamheid in dit 

marktsegment. Een goed voorbeeld hiervan is de overname 

van Kingfish Zeeland door Nutreco. De overname draagt bij 

aan de missie van Nutreco om voldoende voedzaam 

voedsel te produceren voor een groeiende bevolking en dit 

op een duurzame manier. 

Aangezien het gaat om beide toegelichte drijfveren, is de 

overname van de Portugese producent van planten- en 

vruchtenbestanddelen Frulact door het Franse private-

equity concern Ardian een ander mooi voorbeeld. Als 

financiële koper zag Ardian een interessante mogelijkheid 

om het strategisch plan van Frulact te versnellen en de 

groep te consolideren. Anderzijds speelt het met deze 

overname in op de groeiende vraag naar duurzaamheid die 

deze sector voortstuwt.

Verdeling Europese koperspartijen Q1 & Q2 2020 
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44% daling van het aantal deals in de 

Nederlandse Food, Beverage & 

Agriculture sector ten opzichte van 

dezelfde periode vorig jaar

In de eerste helft van 2020 zien we een kleine daling in 

zowel het aantal grensoverschrijdende transacties als in 

transacties waar financiële kopers betrokken zijn. Het kleine 

aantal transacties en de onzekerheid in de markt tijdens het 

tweede kwartaal maakt het echter moeilijk om gefundeerde 

conclusies te trekken en trends te voorspellen voor deze 

dalingen.

Source: S&P CapitalIQ
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Nederlandse verkoper Koper Beschrijving

Juni 2020. Het in Nederland gevestigde

visverwerkingsbedrijf Kennemervis Group heeft

Bobeldijk Food Group overgenomen. Bobeldijk is

een producent van vegetarische en veganistische

producten en tevens eigenaar van het plantaardige

vleesalternatievenmerk Vegafit. Het doel van de

overname is tweeledig. Ten eerste om de verdere

groei van Bobeldijk Food Group in de plantaardige

vleesalternatieven te ondersteunen. Ten tweede

speelt Kennemervis Group met deze overname in

op de groeiende vraag naar duurzame

voedselproducten.

Maart 2020. De producent van worst en ham  

Zwanenberg en soep- en sausfabrikant Struik 

besloten hun krachten te bundelen en samen 

verder te gaan. Aldo van der Laan, voorzitter van 

Zwanenberg, stelt dat beide bedrijven samen 

sterker staan en dat er grote synergievoordelen 

kunnen worden behaald met deze samenwerking. 

Januari 2020. Nutreco, één van de wereldleiders in

dierenvoeding, investeerde in Kingfish Zeeland.

Het Nederlandse Kingfish produceert geelstaart

koningsvissen. De investering is bedoeld om het

aanbod van geelstaart koningsvissen in Europa en

de VS te stimuleren en is in lijn met Nutreco's

toezegging om de toekomst te voeden. De

overname past ook in de missie van het bedrijf om

voldoende voedzaam voedsel te produceren voor

een groeiende populatie en dit op een duurzame

manier.

Januari 2020. Riedel blijft zijn merkenportefeuille

uitbreiden. Vorig jaar nam het Hero Benelux over.

Dit keer werd Healthy People, een lokale sap- en

snackmaker, toegevoegd. Tot de producten van

Healthy People behoren vruchtensappen,

kokoswater, smoothies, dranken voor baby's en

gedroogde fruitsnacks. De overname past in de

strategie van Riedel om verder uit te breiden op het

gebied van verse sappen.

Source: S&P CapitalIQ
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Verkoper Koper Beschrijving

Juni 2020. Door het verwerven van een

minderheidsbelang (iets minder dan 10%) heeft

Heineken nieuw groeikapitaal verstrekt aan Double

Dutch Drinks. Het van Nederlandse origine maar in

het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf

produceert tonics en veroverde een marktaandeel

van 8% in het Verenigd Koninkrijk. Michel de

Carvalho, echtgenoot van Charlene de Carvalho-

Heineken, is toegetreden tot de raad van

commissarissen en zal via zijn wereldwijde netwerk

de groei van het bedrijf ondersteunen.

Mei 2020. Lotus Bakeries, de Belgische koekjes-

en snackproducent, breidde zijn belang van 67,2%

in het Britse Natural Balance Foods uit tot 97,9%.

NBF biedt een breed gamma van volkorenrepen

aan die verkocht worden onder de merken Nakd en

Trek. De voedingsrepen zijn volledig vrij van

gluten, zuivel, tarwe en extra toegevoegde suikers.

Natural Balance Foods realiseerde een sterke

groei tijdens de eigendomsperiode van Lotus en

volgens de oprichters heeft NBF een momentum

bereikt om 'naar een volgende fase te gaan', wat

Lotus ertoe heeft aangezet om haar belang te

vergroten.

Januari 2020. Frulact, een Portugese producent

van ingrediënten voor de voedingsindustrie, is

overgenomen door de Franse

investeringsmaatschappij Ardian. Frulact is een

innovatieve producent van natuurlijke ingrediënten

op basis van planten en fruit voor de

voedingsmiddelenindustrie. Ardian zal Frulact

ondersteunen bij het versnellen van haar

strategisch plan en het consolideren van de groep.
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Voor verdere vragen en het indienen van eerste blijken van belangstelling kunt u contact opnemen met: 

Killian ten Kroode
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T +31 (0)88 676 91 09
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Over dit onderzoek

Grant Thornton onderzocht de M&A activiteit binnen de Europese Food, Beverage & Agriculture sectoren voor transacties met 

een aankondigingsdatum tussen 01-01-2020 en 01-07-2020. De resultaten werden vergeleken met transacties van voorgaande 

jaren. Het onderzoek omvat bedrijven met de volgende primaire industriële classificaties: ‘Food, Beverage and Tobacco’, 

‘Beverages’ en ‘Food Products’.


