PERSBERICHT

Victus Participations heeft op 21 december 2018 Enrico-Glasbest overgenomen van Karmijn
Kapitaal. De investering en het netwerk van Victus gaan Enrico-Glasbest helpen het ambitieuze
business-plan te realiseren en de ingezette groei voort te zetten. Die groei komt vooral uit
continue productontwikkeling, innovatie en ondernemerschap: klanten worden geholpen bij
het realiseren van hún groei. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken naar acquisities.
Bart Stok en Robin Heetkamp blijven aandeelhouder in de groep en vergroten hun belang. Een aantal senior
managers participeert ook. Robin Heetkamp (CEO) en Andrea Groot Wassink (CFO) blijven aan als directie,
zij geven samen met Peter Boer (Commercie) en Frank van Mansum (Inkoop) leiding aan het bedrijf.
De overname heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid.

Robin Heetkamp (Enrico-Glasbest)

“Na de succesvolle samenvoeging van Enrico en Glasbest vorig
jaar, zijn we erg blij nu al deze volgende stap te kunnen zetten.
Met Victus als deskundige partner kunnen we verder uitbouwen.”

innovatie, productontwikkeling en sourcing maakt het bedrijf een
gezonde groei door. Wij zien er naar uit om met onze partners het
management team van Enrico-Glasbest te ondersteunen in het
behalen van haar doelen.”

Guus Overdijkink (Victus Participations):

Hadewych Cels (Karmijn Kapitaal):

“Enrico-Glasbest is goed gepositioneerd om samen met Victus
en haar partners de volgende S-groeicurve te realiseren. Wij zijn
onder de indruk van het management en hun plannen met EnricoGlasbest. Het bedrijf ontwikkelt zich meer en meer als ‘expert’ in
diverse categorieën. De combinatie van eigen productie, eigen
merken, private label, en het distribueren van producten van
andere producenten uit Europa geeft Enrico-Glasbest een stevige
basis. Door focus op de wensen van haar klanten en consumenten,

Over Enrico-Glasbest:

Enrico-Glasbest is producent en leverancier van onderscheidende en
smaakvolle levensmiddelen. Het assortiment is breed: mediterrane
specialiteiten, toast, mayonaises en sauzen zijn belangrijke product
groepen, maar bijvoorbeeld ook chips, dressings en ijsthee.
De producten, in merk en onder private label, worden geleverd aan
klein- en grootschalige retail, groothandel en industrie, in Nederland
en omringende landen. Producten worden deels ontwikkeld en
gemaakt in eigen fabriek, deels gezocht (en gevonden) in landen van
oorsprong. Enrico-Glasbest is ook ‘full service provider’ voor
collega-fabrikanten en concept-eigenaren. Zij worden naar behoefte
ondersteund: van productontwikkeling en productie tot aan
commercie, logistiek, GS1 en EDI-facturatie. Enrico-Glasbest is ‘trusted
advisor’ voor al haar klanten: deskundig, innovatief, snel en praktisch.
En een tikkeltje opportunistisch…... Enrico-Glasbest realiseert in 2018
een omzet van ca. 25 mln en is gezond winstgevend.

Over Victus Participations:

Victus Participations is een onafhankelijke participatiemaatschappij
die zich exclusief richt op de Food & Agri-sector. In samenwerking
met ervaren ondernemers en managers is Victus gefocust op het
participeren in kleine tot middelgrote bedrijven met een ambitieuze
directie die goed zijn gepositioneerd voor waarde-creërende
groei of transformatie. Victus kan participeren middels zowel een

“Enrico was in 2012 het eerste bedrijf waarin Karmijn investeerde.
Een belangrijke reden daarvoor was de unieke positie die Enrico,
nu met Glasbest, inneemt in de Nederlandse retail. De onder
neming is marktleider in het ontdekken en ontwikkelen van
vernieuwende mediterrane foodconcepten en producten.
Wij denken dat Victus dit prachtige bedrijf verder kan onder
steunen bij de ontwikkelingen die zijn ingezet. We nemen met
trots afscheid van ons eerste kindje.”

minderheids- als een meerderheidsbelang. Victus werkt momenteel
met haar eerste fonds van e 90 miljoen. Het team werkt vanuit haar
kantoor in Amsterdam. Enrico-Glasbest is Victus’ tweede participatie,
na de recente participatie in PB Techniek; de installateur voor elektroen watertechniek in de tuinbouw.

Over Karmijn Kapitaal:

Karmijn is een zeer actieve partner voor de ondernemingen waarin
wordt geïnvesteerd. Naast de traditionele onderwerpen als financiën
en efficiency richt Karmijn zich ook op de ‘zachtere’ aspecten
van ondernemerschap, zoals zorg voor medewerkers en klanten,
langetermijnvisie en stimuleren van creativiteit en innovatie.
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