
We gaan anders produceren, anders distribueren en anders eten.

Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Duurzaamheid, MVO, voedselveiligheid, kwaliteit, transparantie 
en ketenintegratie zijn belangrijker dan ooit.  Waar big-data en robotisering voor een ware technologische 
revolutie hebben gezorgd, dienen de volgende hot items zich al weer aan. Millenials en Gen-Z staan voor 
Vegan, plantbased en DNA based food en verduurzamen nog verder.  Wat betekent dit eigenlijk voor uw 
organisatie? Waar liggen uw kansen?  Hoe zorgt u dat u bij blijft?  

IMAP adviseert wereldwijd, bedrijven en hun aandeelhouders bij bedrijfsverkoop, overname, debt advisory en 
herstructurering. Met ruim 450 M&A-professionals in meer dan 43 landen werken we intensief samen in 
grensoverschrijdende sectorteams . In de Foodsector hebben we experts in een tal van landen, waaronder 
China.   

Han de Wolf is sinds 2019 in Nederland actief als onze sectorspecialist FOOD. Met ruim 25 jaar directie 
ervaring in de Internationale Food Retail Sector, is Han gespecialiseerd in Sales, Marketing, Innovatie en 
Strategie en heeft veel kennis van en in de markt.  Han heeft een zorgvuldig opgebouwd en breed netwerk. 

Balthazar den Breems, partner IMAP Netherlands,  rondde voor hij in Bedrijfskunde en Bedrijfseconomie 
afstudeerde ook de Hotelschool succesvol af.  Zijn voorliefde voor Food  in M&A ontstond toen hij in 1993 zijn 
eerste ervaringen op het gebied van overnames en fusies opdeed bij supermarkt Unigro (Laurus).  Vele deals 
volgden. 

Han en Balthazar  zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in de foodsector.
Zij praten u graag bij over waar uw kansen liggen en wat de economische vooruitzichten zijn voor de sector. 

Wij zijn IMAP Netherlands, een corporate finance adviesbureau met veel ervaring op het gebied van financieren, 
herstructureren en aan- en verkopen van bedrijven. We zijn nuchtere Nederlanders maar óók onderdeel van een sterk 

internationaal netwerk. We zijn met name sterk in de “middenmarkt”. Grof gezegd, transacties van 5 tot 250 miljoen euro, in 
alle sectoren. IMAP Nederland behoort tot de beste M&A advieskantoren in Nederland. IMAP Nederland is opgericht in 2005 

en heeft meer dan 250 (inter)nationale transacties succesvol afgerond. 
Wij hebben 2 kantoren in Nederland: in Amsterdam en Rotterdam.

IMAP Netherlands | 
Sectorspecialisatie FOOD 

Voor meer informatie : www.imap.nl
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WILT U EENS VAN GEDACHTEN WISSELEN OVER KANSEN EN MOGELIJKHEDEN BINNEN FOOD?  
NEEM GERUST CONTACT OP MET ONS TEAM VAN SPECIALISTEN:

FUSIES EN OVERNAMES IN FOOD 

Han de Wolf
Sectorspecialist Food
IMAP Netherlands
hdewolf@imap.nl
+31 (0)6 13 870 850
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