
Andrea Groot Wassink: 
“Deze combinatie zorgt voor 
product uit breidingen in nieuwe 
categorieën, geheel in lijn met
onze strategie. Ook Glasbest’s 
kennis op het gebied van pro-
ducttechnologie is een toe-
voeging. Wij heten onze nieuwe 
collega’s van harte welkom.” 

ENRICO NEEMT GLASBEST OVER
Enrico BV heeft op 31 augustus 2017 het Udenhoutse Glasbest BV  
overgenomen. Samen zullen ze één groep vormen.  
De activiteiten van handelsbedrijf Enrico en productiebedrijf Glasbest  
zijn sterk complementair aan elkaar. 

Glasbest-eigenaren Bart Stok en Robin Heetkamp worden aandeelhouder in de nieuwe groep, naast 
Karmijn Kapitaal. Heetkamp zal samen met Andrea Groot Wassink de algemene directie voeren. 
Peter Boer blijft Commercieel Directeur en Remco Bregten Inkoop Directeur. De integratie van beide 
organisaties wordt in fases vormgegeven en heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid.

Over Enrico:
Enrico is een handelsbedrijf in mediterrane specialiteiten: ‘Products touched by the sun’. Het bedrijf levert 
een breed assortiment aan retail, groothandel en industrie. Onder eigen merk, fabrikantenmerken en 
private labels. Bij veel klanten is Enrico category leader. Door de samenvoeging met Glasbest wordt Enrico 
ook productiebedrijf. Dat versterkt de positie in de keten, zowel richting klanten als leveranciers. 

Over Glasbest:
Glasbest is expert in het ontwikkelen, maken en afvullen van lekkere levensmiddelen in glas. Het verkoopt 
merkproducten en private labels aan retailers in binnen- en buitenland. Ook werkt het bedrijf als co-maker 
voor collega-fabrikanten. Glasbest is innovatief en in de afgelopen jaren sterk gegroeid. In de nieuwe groep 
neemt de schaalgrootte toe en worden sales- en marketingcapaciteit sterk uitgebreid. 

Over Karmijn Kapitaal:
Karmijn Kapitaal is een zeer actieve partner voor de ondernemingen waarin het investeert. Naast de 
traditionele onderwerpen als financiën en efficiency richt Karmijn zich op de ‘zachtere’ aspecten van 
ondernemerschap, zoals zorg voor medewerkers en klanten, langetermijnvisie en stimuleren van creativiteit 
en innovatie. Karmijn investeerde eerder in onder andere Jopen Bier, Marlies Dekkers en Five Degrees. 

Meer informatie:
Enrico BV: Andrea Groot Wassink, directeur • andrea@enrico.nl • 020 462 27 22 / 06 50 65 40 57
Glasbest BV: Robin Heetkamp, directeur • robin.heetkamp@glasbest.com • 013 511 03 65 / 06 22 48 38 87

P E R S B E R I C H T

Robin Heetkamp: 
“Onze productiecapaciteit 
en innovatiekracht worden 
nu gekoppeld aan de 
commerciële slagkracht van 
Enrico. Dat resulteert in grote 
mogelijkheden tot groei.”

Hadewych Cels  
(Karmijn Kapitaal): 
“Glasbest is de perfecte aan-
vulling op Enrico. Met de mooie 
producten van Glasbest kan 
Enrico haar klanten nog meer 
toegevoegde waarde leveren. 
Met deze nieuwe groep gaan we 
mooie stappen zetten.”


