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EMPWR Nutrition Group zet ambitie Noord-Amerika kracht bij door overname Noble Foods.
EMPWR Nutrition Group (portfoliobedrijf van Waterland Private Equity), breidt zijn Europees
leiderschap in proteïnerepen uit naar Noord-Amerika door de overname van Noble Foods, een
producent van nutritionele repen met faciliteiten in de U.S. en Canada. De acquisitie demonstreert de
ambitie van EMPWR om hun klanten wereldwijd te voorzien van voedzame en heerlijke producten
(‘Nutritious and Delicious’).
EMPWR Nutrition Group is een snelgroeiende producent van repen met een hoog proteïnegehalte.
EMPWR heeft een geavanceerde productiefaciliteit in Nova Gradiska (Kroatië). De aanzet om Noble
Foods over te nemen is gedaan in de herfst vorig jaar toen EMPWR op zoektocht was om lokale
productie op te zetten in Noord-Amerika ter ondersteuning van het groeitraject in deze geografie.
Noble Foods, opgericht in 1999, is een nutritionele repen producent met HQ in Canada, en twee
productiesites (Montreal, Canada en Oregon, USA). Noble Foods is een vertrouwde naam in NoordAmerika, en deelt dezelfde ondernemende drijfveer en waarden als EMPWR. Met de acquisitie krijgt
EMPWR meer dan enkel een voet in Noord-Amerika, eveneens expertise in complementaire
productietechnieken, ervaren werkkrachten, en een sterk klantenportfolio. EMPWR kan daardoor
bestaande klanten nieuwe producten en technieken aanbieden en zo verder zijn positie versterken als
leider in het premium nutritionele repensegment.
“De repenmarkt groeit snel. In Noord-Amerika is het een industrie die 5 miljard dollar waard is en die
bovendien jaarlijks groeit met 8% in waarde. Samen zullen onze bedrijven een nog sterkere
productiepartner worden met een breed product portfolio en fantastische groei-opportuniteiten, en
dat op twee continenten” aldus Lee Shulkin, medeoprichter en president van Noble Foods.
“De bredere product portfolio en technieken zullen onze klanten ondersteunen in hun doel om
producten te brengen naar consumenten die op zoek zijn naar alternatieven voor suikerrijke confiserie
producten: de zogenaamde ‘better-for-you products’.” Aldus Peter Denolf, CEO van EMPWR Nutrition
Group. “De acquisitie brengt ons een stap dichter bij het verwezenlijken van onze ambities om de
marktleider in dit segment te worden. Onze gedeelde waarde om de ‘bar’ te verhogen (verwijzend
naar de reep alsook de marktstandaard; ‘raising the bar’) zal onze twee bedrijven verbinden. We zijn
zeer enthousiast om Noble Foods aan boord te hebben, en kijken er naar uit om de werknemers van
Noble Foods te verwelkomen in de EMPWR-familie.”
De gezamenlijke groep zal 450+ mensen tewerkstellen.
Over EMPWR
EMPWR is een ontwikkelaar en producent van de nieuwe generatie van proteïnerepen. Ze produceren
voor sommige van de meest iconische en leidende merken van proteïnerepen in Europa. Zo is EMPWR
pijlsnel gegroeid in deze markt door de beste smaak en textuur te brengen op de markt. EMPWR biedt
een brede waaier van mogelijkheden aan binnen het proteïnerepen segment, van uitzonderlijke vegan
proteïnerepen tot zuivel-gebaseerde proteïnerepen met een proteïnegehalte tussen de 20% en 50+%.

Over Noble Foods
Noble Foods is één van de leidende middelgrote producenten van repen, met faciliteiten in de
Verenigde Staten en Canada. Met een full-service oplossing voor de noden in het nutritionele
repensegment (dieet, crisp, keto, proteïne, granola, noten, etc.). Noble Foods biedt zijn klanten veel
opties om te personaliseren zoals enrobering (chocolade, pindakaas,..), creatie van verschillende
lagen, en bestrooiing. Sinds de start in Montréal in 1999 groeide Noble Foods uit tot een middelgrote
producent. In 2018 kwam Novacap Private Equity aan boord, en investeerde verder in automatisering
en uitbreiding van de capaciteit. In 2020 deed Noble Foods een overname van Betty Lou, een repen
producent in Oregon, USA. Dankzij de brede portfolio capaciteiten, consistente kwaliteit en premium
service, is Noble Foods een referentie geworden in co-productie voor kleine en middelgrote merken,
zowel in de Verenigde Staten als in Canada.
Over Waterland Private Equity Investments
Waterland (www.waterland.nu) is een onafhankelijke participatiemaatschappij die ondernemers
bijstaat bij het realiseren van hun groeiambities. Met aanzienlijke financiële middelen en grondige
sectorkennis, geeft Waterland haar portefeuilleondernemingen de mogelijkheden om sneller te
groeien, zowel organisch als door middel van overnames. Waterland treedt op als actieve
aandeelhouder van haar portefeuilleondernemingen en speelt een sleutelrol in hun strategische en
operationele ontwikkeling, groei en performantie. Met haar ervaren en ondernemend
investeringsteam helpt Waterland ambitieuze ondernemers en bedrijven een sterkere marktpositie
te verkrijgen. Waterland heeft kantoren in België (Antwerpen), Nederland (Bussum), Groot Brittannië
(Manchester en Londen), Duitsland (München en Hamburg), Zwitserland (Zürich), Denemarken
(Kopenhagen), Ierland (Dublin), Frankrijk (Parijs), Spanje (Barcelona) en Polen (Warschau) en beheert
momenteel € 9 miljard aan gecommitteerd vermogen.

Contact:
Peter Denolf
CEO EMPWR Nutrition Group
peter.denolf@empwrnutrition.com
+32 9 277 06 60
www.empwrnutrition.com
www.noblefoods.com

