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Persbericht  

 

Biscuit International kondigt  

de voorgenomen overname aan van Continental Bakeries. 
 

▪ Biscuit International (de “Groep”) heeft een overeenkomst bereikt om Continental Bakeries van haar 

huidige aandeelhouders over te nemen. 

▪ De toetreding van Continental Bakeries tot de Biscuit International familie is een transformerende en 

strategische overname die complementaire productportfolio's en geografische voetafdrukken 

samenbrengt. Ze versterkt ook de positie van Biscuit International als een van de toonaangevende 

Europese huismerkkoekjesbedrijven. 

▪ De afronding van de transactie wordt verwacht in de loop van de eerste helft van 2022, onder 

voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringen van de mededingingsautoriteiten en de 

ondernemingsraad. 

 

Parijs, 22 oktober 2021 – Platinum Equity portfoliomaatschappij, Biscuit International, een van de 

toonaangevende Europese producenten van private label koekjes, is tot een overeenkomst gekomen om 

Continental Bakeries over te nemen van haar meerderheidsaandeelhouders, Goldman Sachs Asset 

Management (“Goldman Sachs”). 

 

Continental Bakeries is een toonaangevende Europese producent van private label zoete koekjes, 

broodvervangers en toast. Haar productieactiviteiten omvatten 13 productiefaciliteiten in Nederland, België, 

Duitsland, Polen en Zweden. Continental Bakeries heeft meer dan 2.300 mensen in dienst. Goldman Sachs 

ondersteunt de groei van Continental Bakeries al sedert 2016. 

 

De voorgenomen overname door Biscuit International en de integratie van de activiteiten van Continental 

Bakeries is een transformerende en strategische transactie voor de groep. Dit zal de positie van Biscuit 

International versterken in de Europese markt van private label koekjes en broodvervangers. De combinatie 

met Continental Bakeries zal Biscuit International toelaten haar aanwezigheid op belangrijke Europese 

markten aanzienlijk te vergroten dankzij een sterk complementair productportfolio en geografische 

voetafdruk, ten voordele van de klanten en eindgebruikers.  

 

Dankzij een sterke strategische afstemming zal de combinatie resulteren in een meer veerkrachtige, flexibele 

en innovatieve groep, die wordt versterkt door verdiepte relaties met de belangrijkste Europese retailers. 

Biscuit International zal in een nog sterkere positie staan om te blijven investeren in innovatie en een 

vooraanstaande positie te behouden op het gebied van biologische, suikerarme en milieuvriendelijke 

producten. De overname van Continental Bakeries zal een belangrijke mijlpaal zijn in het Biscuit International 

traject. De ontstane groep zal geleid worden door een combinatie van de beste talenten uit beide groepen, 

ten dienste van klanten in heel Europa. 

 

Giampaolo Schiratti, Biscuit International CEO, zei: “De voorgenomen overname van Continental Bakeries is 

een echte doorbraak voor Biscuit International. Continental Bakeries is een zeer sterk gevestigd bedrijf in Europa 

en zijn toetreding tot onze groep zal transformerend zijn, en steunen op een sterke strategische afstemming op 

het vlak van product en geografische complementariteit. De transactie zal een belangrijke mijlpaal zijn in ons 

streven om de Europese leider te worden van private label koekjes, ten voordele van onze Europese klanten en 

hun consumenten. We kijken ernaar uit verdere synergieën en marktkansen te ontdekken om het volledige 

potentieel van deze combinatie te tonen. Ik zou ook graag van de gelegenheid gebruikmaken om Platinum 

Equity te danken voor hun toewijding en financiële ondersteuning in deze transactie.” 
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Louis Samson, de Partner bij Platinum Equity die toezicht houdt op de activiteiten van het Europees bedrijf 

zegt: “We zijn verheugd dat we onze M&A en operationele middelen kunnen blijven inzetten ter ondersteuning 

van de groei en expansie van Biscuit International. Als bedrijf kent Platinum veel momentum in Europa en we 

blijven trouw aan ons engagement om in de regio te investeren en het potentieel van onze Europese 

portfoliobedrijven te maximaliseren. Deze transformerende toevoeging van Continental Bakeries is hier weer 

maar eens een goed voorbeeld van.” 

 

Igor Chacartegui, Managing Director bij Platinum Equity, voegde toe: “Deze overname is een mijlpaal voor 

Biscuit International dat hiermee haar status als een van Europa's toonaangevende producenten van private 

label koekjes verder zal bevestigen door te profiteren van de sterke reputatie en gevestigde merken van 

Continental Bakeries in Noord- en Oost-Europa. De overname zal Biscuit International ook toelaten haar 

productportfolio te diversifiëren voor bestaande en toekomstige klanten en ondertussen te blijven innoveren 

voor de ontwikkeling van gezonde en milieuvriendelijke producten.” 

 

Pierluigi Tosato, Continental Bakeries CEO, voegde toe: “We zijn enthousiast over deze toetreding tot de Biscuit 

International familie. De combinatie zal het voor ons mogelijk maken om ons productportfolio uit te breiden, 

onze internationale aanwezigheid in heel Europa te verdiepen en ons aanbod voor de klant te verbeteren. We 

kijken ernaar uit om een nieuwe fase in onze ontwikkeling als organisatie aan te vatten en samen te werken 

met het team van Biscuit International voor de planning voor en na van een succesvolle integratie.” 

 

Mike Ebeling, Managing Director in de Private Equity-activiteiten binnen Goldman Sachs Asset Management 

zei: “Continental Bakeries heeft zichzelf gevestigd als een van de toonaangevende koekjesfabrikanten in Europa, 

met een reputatie voor hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en een ruim productportfolio. Ik ben blij met de 

vooruitgang die Pierluigi en het bredere Continental Bakeries team heeft geboekt en we zijn verheugd dat 

Continental Bakeries de krachten bundelt met Biscuit International. We wensen het managementteam het 

allerbeste in de volgende fase van hun traject.” 

 

Biscuit International werd geadviseerd door Houlihan Lokey (financieel adviseur), Latham and Watkins 

(juridisch adviseurs), Alvarez & Marsal (financiële en operationele due diligence), OC&C Strategy Consultants 

(strategisch en commercieel due diligence) en Brunswick Group (strategische communicatie). Continental 

Bakeries werd geadviseerd door Rothschild & Co (financieel adviseur). 

 

*** 

 

Over Biscuit International 

Biscuit International met hoofdkantoor in Parijs, volgde sedert haar oprichting een actieve pan-Europese 

consolidatiestrategie van de markt voor private label zoete koekjes. Na de oprichtingsfusie tussen de groep 

Poult en Banketgroep in 2016 en de recente overnames van A&W Feinbackwahren in Duitsland, Northumbrian 

Fine Foods in het Verenigd Koninkrijk, Stroopwafel & Co in Nederland, Arluy in Spanje, Aviateur in Nederland 

en (meest recent) Dan Cake in Portugal, werd Biscuit International een van Europa’s toonaangevende spelers 

op de markt van de private label koekjes. Na afronding van de voorgenomen transactie van Continental 

Bakeries, zal de vergrote groep meer dan 4.500 mensen in dienst hebben, een geconsolideerde omzet 

genereren van meer dan 900 miljoen euro en meer dan 300.000 ton koekjes, wafels en broodvervangende 

producten produceren in 33 fabrieken in Europa. Meer dan 80% van de activiteiten zal buiten Frankrijk 

plaatsvinden. Meer informatie over Biscuit International is te vinden op hun website: 

www.biscuitinternational.com 

 

Over Continental Bakeries 

Continental Bakeries is een Europese bakkerijgroep gespecialiseerd in de productie van koekjes, 

broodvervangers en toast. Continental Bakeries focust zich op private label producten en een aantal 

fantastische eigen merken zoals Haust, Gille, Grabower, Bussink, Brinky en Continental Bakeries. Continental 

Bakeries exploiteert 13 fabrieken in West-Europa met meer dan 2.300 werknemers en heeft haar hoofdkantoor 
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in Dordrecht, Nederland. Meer informatie over Continental Bakeries is te vinden op hun website: 

www.continentalbakeries.com 

 

Over Platinum Equity 

Platinum Equity is in 1995 opgericht door Tom Gores en is een wereldwijde beleggingsmaatschappij met meer 

dan 25 miljard dollar beheerd vermogen en een portfolio van ongeveer 50 werkmaatschappijen die klanten 

over de hele wereld bedienen. De maatschappij investeert momenteel vanuit Platinum Equity Capital Partners 

V, een wereldwijd buy-outfonds van 10 miljard dollar, en vanuit Platinum Equity Small Cap Fund, een buy-

outfonds van 1.5 miljard dollar met focus op investeringskansen in het lagere middensegment. Platinum Equity 

is gespecialiseerd in fusies, overnames en bedrijfsactiviteiten - een handelsmerkstrategie die de maatschappij 

M&A&O® noemt - het verwerven en beheren van bedrijven in een breed scala aan zakelijke markten, 

waaronder productie, distributie, transport en logistiek, verhuur van apparatuur, metaaldiensten, media en 

entertainment, technologie, telecommunicatie en andere bedrijfstakken. In de afgelopen 25 jaar heeft 

Platinum Equity meer dan 300 overnames afgerond. Meer informatie over Platinum Equity is te vinden op 

hun website: www.platinumequity.com  

 

Over Goldman Sachs Asset Management Private Equity 

Door traditionele en alternatieve investeringen te combineren, biedt Goldman Sachs Asset Management 

klanten over de hele wereld een toegewijd partnership en focus op prestaties op de lange termijn. Als 

voornaamste investeringsgebied binnen Goldman Sachs (NYSE: GS), leveren we investerings- en 

adviesdiensten voor 's werelds toonaangevende instellingen, financiële adviseurs en particulieren, waarbij we 

ons baseren op ons diep verbonden wereldwijde netwerk en op maat gemaakte deskundige inzichten, in elke 

regio en markt - met toezicht op meer dan 2 biljoen dollar aan beheerd vermogen wereldwijd op 30 

september 2021. Gedreven door een passie voor de prestaties van onze klanten, streven we naar langdurige 

relaties op basis van overtuiging, duurzame resultaten en gedeeld succes in de loop van de tijd.  Goldman 

Sachs Asset Management investeert in het volledige spectrum van alternatieven, inclusief privékapitaal, 

groeikapitaal, privékrediet, vastgoed en infrastructuur. De Private Equity-activiteiten binnen Goldman Sachs 

Asset Management, hebben sedert de oprichting in 1986 al meer dan 75 miljard dollar geïnvesteerd. We 

combineren ons wereldwijde netwerk van relaties, ons unieke inzicht in de markten, sectoren en regio's en de 

wereldwijde middelen van Goldman Sachs om bedrijven op te bouwen en sneller waarde te creëren in onze 

portfolio's.  Volg ons op LinkedIn. Meer informatie over Goldman Sachs Asset Management is te vinden op 

hun website: www.gsam.com 

  

Media contactpersonen: 

 

Brunswick Group  

biscuitinternational@brunswickgroup.com 

Agnès Catineau: +33 (0) 6 19 17 16 67 

Aurélien Gamet: +33 (0) 7 72 07 78 70 

Salah Ben Hamoudi: +33 (0) 6 72 17 99 91 


