“Foodpartners International rondt de overnames af van de Nederlandse voedingsgroothandel Weidelco Foodpartners en haar Belgische sectorgenoot Group Claes, met
de steun van Sofindev Private Equity Partners. Daarnaast zet ze een volgende stap in
haar internationale groei met de overname van de Franse speler Dumortier.”
18 februari 2022
Op 23 december 2021 werd door Sofindev aangekondigd dat Weidelco Foodpartners, de Nederlandse
groothandel met een totaalassortiment voor de foodbranche, en haar Belgische sectorgenoot Group Claes
een strategisch partnership sluiten, met de ondersteuning van Sofindev. Samen zullen ze de nieuwe groep
‘Foodpartners International’ vormen, een leidende speler in de toelevering van benodigdheden voor de
voedingssector in de Benelux.
Vandaag, 18 februari 2022, is Foodpartners International BV verheugd aan te kondigen dat zij de overnames
heeft afgerond van de Nederlandse groep Weidelco Foodpartners en haar Belgische sectorgenoot Group
Claes, met de ondersteuning van Sofindev als grootaandeelhouder, en de families Rolf en Claes als belangrijke
minderheidsaandeelhouders. Tegelijk maakt Foodpartners International een volgende stap in de
internationale ontwikkeling van de groep bekend, namelijk de overname van de Franse sectorgenoot
Dumortier.
Dumortier, met hoofdzetel in Roncq, Frankrijk, een gevestigde voedingsgroothandel en toeleverancier van
allerlei benodigdheden aan slagerijen en supermarkten in het noorden van Frankrijk, geleid door Thierry
Dansette, zaakvoerder en aandeelhouder, sluit zich aan bij Foodpartners International.

Net zoals de familie Claes in België de leiding behoudt over Group Claes en de familie Rolf over Weidelco in
Nederland zal Thierry Dansette algemeen directeur blijven en verantwoordelijk zijn voor de leiding van
Dumortier in Frankrijk. Thierry Dansette heeft, net als de families Claes en Rolf ook een minderheidsbelang
verworven in de nieuwe groep Foodpartners International.
Dumortier is een regionale toeleverancier van slagerijbenodigdheden, zoals verpakkingen, specerijen,
reinigingsmiddelen, netten, kunstdarmen en apparatuur, voor de voedingssector, met twee vestigingen in de
Noord Franse regio Nord-Pas-de-Calais, in Roncq en Arras.
De activiteiten en het aanbod van Dumortier zijn zeer vergelijkbaar met die van Group Claes en Weidelco. Ook
de geschiedenis en familiale achtergrond van Dumortier, Group Claes en Weidelco zijn vergelijkbaar. Het
partnership van Thierry Dansette met Foodpartners International en de Belgische en Nederlandse families

Claes en Rolf kadert in de wens om de continuïteit van Dumortier te verzekeren en tegelijk aan te sluiten bij
een sterke groep met een familiaal karakter en die dezelfde waarden centraal stelt, om zo de onderneming
toe te laten nog verder te groeien en zich te versterken.
Door het samengaan van Dumortier met Weidelco Foodpartners en Group Claes in de nieuwe groep
‘Foodpartners International’ ontstaat een internationale groep, die de steun geniet van een sterke financiële
partner, Sofindev, en waarin de families Claes, Rolf en Thierry Dansette belangrijke aandeelhouder zijn en
verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse leiding van hun respectievelijke organisaties in België, Nederland
en Frankrijk.
Met de ondersteuning en begeleiding van Sofindev zullen de bedrijven van de groep hun sterk groeitraject van
de voorbije jaren verder zetten. Hun samenwerking zal de ondernemingen toelaten om hun klanten een nog
breder en kwalitatiever aanbod en service aan te bieden en zal hun medewerkers nog meer kansen geven om
zich te ontwikkelen, nationaal en internationaal.
De gecombineerde groep telt ruim 340 medewerkers, is in 3 landen actief vanuit 8 locaties, 4 in Nederland
(Leeuwarden, Tilburg, Sittard en Zwolle), 2 in België (Beringen en Wommelgem) en 2 in Frankrijk (Arras en
Roncq) en heeft samen ruim 150 MEUR omzet gerealiseerd in 2021.

Over Sofindev
Sofindev is een toonaangevende onafhankelijke private equity onderneming, gespecialiseerd in buy-out en
groeikapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux. Sofindev vierde in 2021 haar 30-jarig
bestaan. In het voorbije decennium is het Sofindev team geëvolueerd naar volledige onafhankelijkheid en
heeft het zich omringd met een brede groep gerespecteerde familiale en (internationale) institutionele
investeerders. Onder deze investeerders bevinden zich ondernemers en eigenaren van familiebedrijven
waarin Sofindev in het verleden heeft geïnvesteerd.
De Sofindev fondsen hebben ruim 300 MEUR kapitaal geïnvesteerd in meer dan 50 kleine en middelgrote
bedrijven. Momenteel beheert het Sofindev Management team het Sofindev IV fonds (°2015) met een
toegezegd kapitaal van 107 MEUR en het Sofindev V fonds (°december 2019), met totale toezeggingen van
170 MEUR. Net als Sofindev IV realiseert Sofindev V investeringen in het kapitaal van succesvolle kleine en
middelgrote bedrijven in de Benelux, in partnership met de ondernemers en management teams van deze
bedrijven, ter ondersteuning van hun verdere groei.

Over Dumortier: www.epices-dumortier.fr
Over Weidelco: www.weidelco.nl
Over Group Claes: www.groupclaes.be
Over Sofindev: www.sofindev.com

