MERGERS & ACQUISITIONS

UPDATE

Deals Flowers & Food-sector
Q1/Q2-2021
35
35
35
Graag
geven
wij u een update van transacties in de Flowers & Food-sector in
het eerste half jaar van 2021. Het aantal deals in de Flowers & Food-sector
30
30
30
nam toe in Q2-2021 ten opzichte van Q1-2021; daarbij lijkt de interesse van
internationale
kopers en verkopers in Q2-2021 eveneens toegenomen ten
25
25
25
opzichte van Q1-2021.
20

20

20

Deals in de Flowers & Food-sector Q1/Q2-2021 (Nederland)
15
15
15 Market, BDO (openbare deals)
Bronnen:
Mena.nl, Merger

19 19

19

31 31

31

Q1-2021
Q1-2021

Q1-2021

Q2-2021
Q2-2021

Q2-2021

35

10

10

10

5

5

0

0

30

5
25

0

20

15

10

19

31

Q1-2021

Q2-2021

5

0

JA

JA

JA

20%20% 20%
NEE NEE

NEE

nieuwe
perspectieven

JA

NEE

JA Koper buiten

30% Nederland
NEE

70%

JA

JA

JA

22%22% 22%
NEE NEE

70%70% 70%

JA
Betrokkenheid
20%
private equity
NEE

JA

30%30% 30%
NEE NEE

80%80% 80%

80%

JA

NEE

78%78% 78%
JA

22%
NEE

78%

Verkoper buiten
Nederland

UPDATE - DEALS FLOWERS & FOOD-SECTOR Q1/Q2-2021

2 VAN 4

M&A-activiteit in Nederland in de
Flowers & Food-sector Q1/Q2-2021
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Target | Koper
Vivera B.V. | JBS S.A.
Deen Supermarkten | Deka Supermarkten,
Vomar Voordeelmarkt, Albert Heijn België
Verdel Bloemenexport | FM Group
Vitaminstore Online B.V. | Nobel Capital Partners
Bloomon Nederland B.V. | Bloom & Wild Limited
Nutrifeed | Denkavit
Coffeecompany | Albron
Zandvliet Vleeswaren | Group of Butchers
Proti-Farm Holding NV | Ÿnsect SAS
Van der Arend Tropical Plantcenter |
Synergia Capital Partners
Gakon Horticultural Projects | Netafirm Ltd.
Nord Lommerse Flower Bulb Group |
Smart Impact Investment Management B.V.

Bronnen: Mena.nl, Merger Market, BDO (openbare deals)
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Deals uitgelicht Q2-2021
TARGET

Datum
Target
Koper
Verkoper
Omschrijving deal

KOPER
Deal rationale

13-4-2021
Proti-Farm Holding NV
Ÿnsect SAS
Participatiemaatschappij Oost Nederland
Ÿnsect, een Frans biotechbedrijf gefocust op de productie en
verwerking van insecten in dieren- en mensenvoeding, heeft
Proti-Farm Holding overgenomen, een Nederlandse onderneming
gefocust op de verwerking van meelwormen in voeding. Ÿnsect heeft
Proti-Farm overgenomen van Participatiemaatschappij Oost Nederland.
De overname is een strategische investering om Ÿnsects wereldwijde
positie te versterken. Ook breiden ze hun capaciteiten uit met een
derde productiefaciliteit.
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19-4-21
Vivera B.V.
JBS S.A.
Gilde Buy Out Partners B.V.
JBS, ’s werelds op één na grootste voedselproducent, heeft bekend
gemaakt om Vivera, een Nederlands bedrijf dat plant-based voeding
(i.e. vleesvervangers) produceert, over te nemen voor $341 miljoen.
Vivera wordt overgenomen van Gilde Buy Out Partners, een
Nederlands private-equitybedrijf.
Deze overname helpt JBS om hun wereldwijde platform in vleesvervangers te versterken. Vivera is de perfecte kandidaat door het
grote assortiment, technologische kennis en capaciteit voor innovatie.

22-4-2021
Bloomon Nederland B.V.
Bloom & Wild Limited
Partech Partners SAS, INKEF Capital, Fortino Capital Partners,
Tablomonto
Bloomon, een online bloemist uit Nederland, is overgenomen door
Bloom & Wild, een Britse branchegenoot. Partech Partners SAS, INKEF
Capital, Fortino Capital Partners en Tablomonto hebben hun aandelen
in Bloomon verkocht.
Deze overname is gunstig voor beide bedrijven. Ze zijn zowel geografisch
als qua aanbod complementair. Het nieuwe bedrijf zal inzetten op
internationale expansie en actief zijn in acht verschillende landen.

27-4-2021
De Laet International and Althaea
Tony’s Chocolonely
De Laet International and Althaea
Tony’s Chocolonely, een Nederlandse chocoladeproducent die bekend
staat door zijn missie om de chocoladeketen volledig slavernijvrij te
krijgen, heeft De Laet International and Althaea, een Belgische
chocoladeproducent, overgenomen.
De transactie vormt een stap voor Tony’s Chocolonely om verder te
groeien, zowel de flexibiliteit als de productiecapaciteit zal toenemen.
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Constateringen
X
X

X

Het aantal transacties in de Flowers & Food-sector is in Q2-2021 met ruim 60% gestegen ten
opzichte van het aantal transacties in Q1-2021.
Het relatieve aantal transacties met betrokkenheid van private equity in Q2-2021 betrof 16%; dit is
een relatieve daling ten opzichte van Q1-2021 waarin de betrokkenheid van private equity 26% betrof.
Met name in de transacties in de tuinbouw was private equity vaker betrokken in de eerste helft van 2021.
In Q2-2021 was er in toenemende mate sprake van cross-border transacties. In Q2-2021 was de koper
in 35% van de transacties een buitenlandse partij ten opzichte van 21% van de transacties in Q1-2021.
Nederlandse partijen namen in Q2-2021 in 23% van de transacties een buitenlandse partij over ten
opzichte van 21% in Q1-2021.

Bevindingen BDO M&A
X

X
X

X

De wereldwijde terugloop in COVID-maatregelen en het toenemende aantal transacties in Q2-2021
geven een algeheel positief vooruitzicht voor de Flowers & Food-sector, waarbij menig foodbedrijf
nog wel een slag te maken heeft voordat ze weer terug zijn op het oude niveau.
De eerste helft van 2021 laat een ruime diversiteit zien in transactieomvang en toenemende
betrokkenheid van investeerders, met name in van origine meer traditionele sectoren als de tuinbouw.
Daarnaast valt op dat veelal grote partijen in deze periode kleinere branchegenoten hebben overgenomen,
die vaak gespecialiseerd zijn in een bepaalde niche. Zo heeft Royal de Heus een 40%-belang verworven
in Clazing, een pluimveeslachterij met een focus op de halalmarkt. Andere voorbeelden van grote
marktspelers die kleinere branchegenoten hebben overgenomen zijn de overnames van Danvo
Bakeries door de Dutch Bakery Group en Zandvliet Vleeswaren door Group of Butchers.
Er is een duidelijke ontwikkeling in de markt van de online supermarkten te zien. De eerste twee
kwartalen van 2021 zijn gekenmerkt door financieringsrondes in dit segment, waar veelal Nederlandse
private-equitypartijen bij betrokken zijn. Zo hebben de online supermarkten Flink, Crisp en Oda in
totaal € 500 mln. opgehaald in financieringsrondes.

Meer informatie

Maarten van Dijk | Partner M&A
T 06 - 24 53 74 89
E maarten.van.dijk@bdo.nl

Peter Zevenbergen | Senior Adviseur M&A
T 06 - 18 03 12 98
E peter.zevenbergen@bdo.nl

Bernd Kohlleppel | Senior Manager M&A
T 06 - 28 06 34 56
E bernd.kohlleppel@bdo.nl

Magali Esche Rozendaal | Adviseur M&A
T 06 - 39 44 63 01
E magali.escherozendaal@bdo.nl

Vond u dit interessant? Ontvang - net als 19.000 andere abonnees - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en
onderzoeken, fiscale regelgeving en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief
Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties,
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies
van een deskundige op basis van de informatie in deze
publicatie te handelen, na te laten of besluiten te
nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is
toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich

wenden tot BDO Advisory B.V. of een van haar
adviseurs. BDO Advisory B.V., de met haar
gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van
handelen, nalaten of het nemen van besluiten op
basis van de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter
aanduiding van de organisatie die onder de
merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de
professionele dienstverlening (accountancy,
belastingadvies en advisory).
BDO Advisory B.V. is lid van BDO International
Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met
beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van

het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige
organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van
de BDO Member Firms.
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BDO M&A is marktleider op het gebied van fusies en bedrijfsovernames in het mkb. Met een ervaren team
van adviseurs begeleiden wij jaarlijks meer dan 100 ondernemers bij vraagstukken op het gebied van fusies,
overnames, waardebepalingen en financieringen. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever richten
we ons continu op het realiseren van de perfecte deal. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

