
 
 

 

 

 

 

 

 
PERSBERICHT  
 
 
Van Lanschot Participaties neemt minderheidsbelang in  
Market Food Group 
 
’s-Hertogenbosch, 6 juli 2016 

Van Lanschot Participaties heeft op 1 juli 2016 overeenstemming bereikt over het verwerven 

van een minderheidsbelang in Market Food Group, gevestigd in Bunschoten-Spakenburg. De 

transactie is nog onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt 

(ACM). 

Market Food Group, dat voor de transactie grotendeels in handen was van het management, 

verbreedt hiermee haar aandeelhoudersbasis met een aandeelhouder die de verdere groei van de 

onderneming ondersteunt. 

Van Lanschot Participaties investeert in goed geleide Nederlandse ondernemingen met een sterke 

marktpositie en een overtuigende groeistrategie, en voegt met Market Food Group een onderneming 

toe aan haar portefeuille die uitstekend past in haar investeringsbeleid.  

Market Food Group 

Market Food Group (MFG) is een toonaangevende Nederlandse brood- en banketbakkerij met 

diverse welbekende franchiseformules, zoals ’t Stoepje en Le Perron. Le Perron is een 

prijswinnende biologische en duurzame franchiseformule, momenteel actief op ca. 60 locaties. Sinds 

1979 is MFG actief op de markt met de bekende formule ’t Stoepje. Het marktconcept is gegroeid 

naar 130 franchisenemers, die op meer dan 600 locaties te vinden zijn. 

MFG levert ambachtelijke, gezonde, duurzame en suikervrije producten aan zowel zakelijke klanten 

als consumenten. Naast het huidige assortiment is MFG voortdurend bezig om nieuwe innovatieve 

producten en formuleconcepten te ontwikkelen, zoals glutenvrije broden, low-carb, TEFF en 

cholesterolverlagend brood.  

MFG heeft in de afgelopen jaren een gezonde groei weten te realiseren en behaalde in 2015 een 

consumentenomzet van ca. € 105 miljoen. 
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Van Lanschot Participaties is een 100% dochter van F. van Lanschot Bankiers N.V. Van Lanschot Participaties 

verstrekt risicodragend vermogen aan bedrijven in Nederland. Zij richt zich op goed geleide en kansrijke mid 

corporate ondernemingen en (middel)grote (familie)bedrijven met hun directeur-grootaandeelhouders. Van 

Lanschot Participaties verwerft bij voorkeur een minderheidsbelang en heeft een lange termijn visie. Dit geeft 

de ondernemer de tijd en rust om een afgesproken (groei)strategie te realiseren. Van Lanschot Participaties 

wordt beheerd door Kempen Investments, onderdeel van Van Lanschot-dochter Kempen & Co. Meer 

informatie: www.vanlanschotparticipaties.nl.  


