
Caple ondersteunt een mooie consolidatie in de bakkerij wereld; de
familiebedrijven Remmerswaal en Roodenrijs 

Met een 8 jarige blanco acquisitie financiering van €1.500.000 is de overname van Roodenrijs
door Remmerswaal gefaciliteerd. Door de consolidatie van deze twee familiebedrijven ontstaat
een krachtige lokale speler met een positie in zowel het B to C als het B to B segment in Zuid
West Nederland. 

Remmerswaal is door de grootvader van het huidige management opgericht in 1946. Het bedrijf is
sindsdien uitgegroeid tot een aanzienlijke industriële bakkerij met een hoogwaardig assortiment in
zowel brood als patisserie. Remmerswaal heeft een sterke positie in het B to B segment maar laat
zich met een aantal retail vestigingen ook niet onbetuigd in de B to C. 

Ook Roodenrijs is een familiebedrijf opgericht in 1885 (met het predicaat Hofleverancier) en een
kleine 20 vestigingen in Zuid West Nederland. Bij gebrek aan opvolging binnen de familie is
gekozen voor een consolidatie strategie waarbij de onderneming is ondergebracht bij een
eveneens krachtig familiebedrijf. Hierdoor is een sterke, gedifferentieerde onderneming ontstaan
met een kwalitatief hoogwaardig assortiment voor zowel de B to B als de B to C bakkerij markt in
Zuid West Nederland. 

In nauwe samenwerking met Capitalize2day is een op maat gemaakt financieringsarrangement
gerealiseerd dat een optimale mix vormt van korte en lange financiering aangevuld met eigen
vermogen. Capitalize2day heeft ook de transactiebegeleiding en vormgeving voor haar rekening
genomen.

Wij zijn verheugd om deze transactie samen met Caple te hebben gerealiseerd. Los van
een goede financieringsmix is het bij dit soort overnames van groot belang dat financiers
en adviseurs begrip en waardering hebben voor de context van een familiebedrijf en de
afwegingen die daarbij horen. 

Robert-Jan van Kempen, CEO, Capitalize2Day B.V.

Bij Caple zijn wij trots dat we twee prachtige familiebedrijven op deze manier hebben
kunnen helpen. Wij geloven dat deze nieuwe combinatie een mooie basis vormt voor de
volgende ontwikkelingsfase met behoud van de waarden van beide ondernemingen. 

Sander Cornelisse, Credit Manager, Caple


