Rabo Investments investeert in Esro Food Group
De families Rooijackers en Fayman, de gezamenlijke eigenaren van de Esro Food Group, zijn verheugd aan te
kondigen dat Rabo Investments een minderheidsaandeel heeft verworven in haar organisatie. Samen met deze
partner is de onderneming in staat de ambitieuze groeiplannen te realiseren welke ze zich ten doel heeft gesteld
voor de komende jaren.
Gecombineerd hebben de Australische familie Fayman en de Nederlandse familie Rooijackers, meer dan 100 jaar
ervaring binnen de wereldwijde vleesindustrie. Over de hele wereld worden klanten bediend bij hun vraag naar
hoogwaardige, betaalbare, dierlijke eiwitten. De Esro Food Group bestaat uit productiebedrijven en
verkoopkantoren in Nederland, België en Ierland (Fayman Europe). Deze bedrijven bieden een breed scala aan
producten op het gebied van rund, varken, kip en lam met concepten voor zowel de food-, feed- als farmaceutische
industrie. Ook vindt momenteel de bouw plaats van een nieuwe productievestiging in Spanje. De groep biedt
werkgelegenheid aan ongeveer 300 personen. Het dagelijkse bestuur wordt geleid door Eamonn Morgan en Joris
Rooijackers. Beiden zijn aandeelhouder, waarbij Eamonn de verkoopactiviteiten leidt en Joris de
productiebedrijven.
Fayman en Rooijackers hebben voor Rabobank als partner gekozen omdat zij dezelfde visie heeft op continuïteit,
duurzaamheid en groei binnen de waarden en authenticiteit, welke door de jaren heen zijn opgebouwd als
familiebedrijf.
Rabobank investeert in Esro Food Group middels haar investeringstak: Rabo Investments. Door een
minderheidsbelang te nemen in Esro Food Group, stelt Rabo Investments de onderneming in staat de
internationale uitrol van het distributienetwerk en uitbreiding van operaties verder te versnellen. Rabo
Investments heeft wereldwijd ruim EUR 1.7 miljard geïnvesteerd in de sectoren Food & Agro, Gezondheidszorg en
Duurzaamheid. Deze investeringen hebben een lange termijn focus en variëren van groei kapitaal voor start- en
scale-ups tot aan investeringen in meer volwassen ondernemingen en fondsen.
Rabo Investments: “Esro Food Group is een uniek familiebedrijf met een indrukwekkende positie in een
wereldwijde niche. De onderneming heeft een sterke focus op waarde creatie en speelt een belangrijke rol in de
transformatie van het voedselproductiesysteem naar duurzamere operaties, door de valorisatie van bijproducten
en reststromen. Door de circulariteit in de waardeketen te verhogen speelt Esro Food Group in op belangrijke
trends in de Food & Agro sector welke in lijn zijn met de strategische ambities van de Rabobank in “Feeding the
world sustainably”. Wij kijken ernaar uit de internationale groei van de onderneming in de aankomende jaren te
versnellen, samen met management en huidige aandeelhouders.”
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Voor meer informatie omtrent Esro Food Group:
https://esro.com/

Voor meer informatie omtrent Rabo Investments:
https://raboinvestments.com

