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M&A-CONGRES
consolidatie in de foodsectorEFMI

Met insights, visies en business cases van o.a.: 



13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Introductie congresthema door dagvoorzitter
Laurens Sloot
Algemeen directeur | EFMI Business School

14.15 uur M&A-ontwikkelingen in de foodsector
Onno Groeneveld
Partner Corporate Finance (M&A) | KPMG

14.50 uur Consolidatie in food: bron van waardegroei?
Tom Heidman
Commissaris | VION, Vermaat, Remia, Euroma en Migros (T)

15.25 uur Private equity als aanjager van waardecreatie
Menno van der Meer
Partner | Bencis Capital Partners

16.00 uur Koffie & thee break

16.30 uur De buy-and-build strategie van Refresco
Aart Duijzer
CFO | Refresco

17.15 uur Johma en private equity: 1+1=3
Erik Bras
Algemeen directeur | Signature Foods (Johma)

18.00 uur Borrel met hapjes

PROGRAMMA
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Veel bedrijven zijn op zoek naar toegevoegde waar-
de. Vaak gaat dat via autonome groei, maar soms 
kunnen fusies en overnames een duw in de rug 
geven. Zo zijn bedrijven als Refresco, Sligro Food 
Group, Jumbo en Continental Bakeries razendsnel 
gegroeid door een buy-and-build strategie. Ook 
private equity kan een impuls geven aan het groei-
proces. Goede voorbeelden zijn Action en Johma.  

In het eerste M&A in Food-congres van EFMI 
Business School behandelen we met enkele top-
sprekers onder andere de volgende vraagstukken:

• Welke noodzaak is er tot consolidatie bij food 
retailers, foodservicebedrijven, private label pro-
ducenten, versleveranciers en merkartikelfabri-
kanten en welke (extra) schaalvoordelen kan dat 
opleveren? Zijn er ook situaties denkbaar waarin 
deconsolidatie beter is?

• Hoe hebben de multiples zich in de afgelopen 15 
jaar ontwikkeld bij fusies en overnames in food 
en in hoeverre verschillen die multiples tussen 
de diverse spelers in de sector?

• Welke rol kan private equity spelen bij fusies en 
overnames? Wat is de reden dat private equity in 
veel gevallen meer waarde (ROI) weet te creëren 
dan bedrijven met andere eigendomsstructuren? 

• Hoe ziet een pan-europese buy-and-build strate-
gie er in de praktijk uit en wat zijn de belangrijk-
ste valkuilen in een dergelijk proces?

• Wat is qua timing het juiste moment om een be-
drijf te (ver)kopen? Hoe richt je het M&A proces 
vervolgens zo optimaal mogelijk in?

Kortom, een relevant congres voor elke directeur 
en/of DGA in de foodsector dat u niet mag missen!
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CONGRESTHEMA



DEELNAMEKOSTEN
Deelname aan het EFMI M&A-congres kost Euro 795 
(excl. BTW)* per persoon. Uitzonderingen hierop:

• Voor members van de EFMI Food Executive Council 
(EFEC-directienetwerk) vormt deelname aan het 
congres onderdeel van hun EFEC-membership en is 
derhalve kosteloos

• Voor deelnemers die geen EFEC-member zijn, maar 
wel werkzaam zijn bij een bedrijf dat EFMI-bedrijfs-
lid is, geldt een gereduceerde deelnameprijs van 
Euro 595 (excl. BTW)*

* T/m woensdag 8 januari 2020 is het mogelijk om kosteloos te annule-
ren. Na die datum wordt bij verhindering het volledige kostenbedrag in 
rekening gebracht. Het is altijd mogelijk om een vervanger aan te wijzen.

DOELGROEP
De doelgroep van het EFMI M&A-congres bestaat uit 
DGA’s, directieleden, partners en andere senior execu-
tives van onder andere:

• Supermarktorganisaties (food retail) 
• Foodserviceorganisaties
• Groothandels
• Private label producenten
• Versleveranciers
• Merkartikelfabrikanten
• Private equity firma’s
• Investeringsmaatschappijen
• Banken
• Adviesorganisaties

LOCATIE
KPMG HOOFDKANTOOR
LAAN VAN LANGERHUIZE 1
1186 DS AMSTELVEEN

PARKEREN
Onder het pand bevindt zich een parkeergarage. Bij 
het inrijden graag de linker inrijbaan gebruiken, u 
kunt dan aanmelden bij de intercom. 

De parkeerplekken voor bezoekers bevinden zich 
op verdieping -1. Na het inrijden gaat u omhoog de 
helling op, slaat u rechtsaf en volgt u de borden 
‘Parking Visitors’.

De hoofdingang van KPMG is direct tegenover deze 
parkeerplaatsen gelegen.  Hier wordt u opgevangen 
door één van onze medewerkers.

INSCHRIJVEN

Aanmelden voor het congres kan via de inschrijflink 
hiernaast. Bij het bereiken van de maximale zaalcapaciteit, 
vindt deelname plaats op volgorde van inschrijving. 

Wilt u zich verzekeren van deelname aan het EFMI M&A
in Food-congres? Wacht dan niet en meldt u snel aan!

KLIK HIER
om aan te melden 

op de EFMI-website
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https://efmi.nl/2019/11/28/inschrijfformulier-efmi-ma-congres-2020

