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Van Loon Group is voornemens ProMessa in Deventer van Coop
over te nemen
Van Loon Group is voornemens de aandelen van Coop Productiebedrijven, handelend onder de
bedrijfsnaam ProMessa, over te nemen van Coop Supermarkten. ProMessa is een succesvolle,
innovatieve centrale slagerij en produceert voorverpakte vleesproducten voor diverse
supermarktketens in Nederland. ProMessa, dat de afgelopen jaren een stevige groei heeft
doorgemaakt, kan zich in deze markt bij een gespecialiseerd bedrijf zoals Van Loon Group
optimaal verder ontwikkelen. Tegelijkertijd ontstaat er door de voorgenomen verkoop voor Coop
meer ruimte voor verdere investeringen in de retailketen.
Fred Bosch, algemeen directeur Coop Supermarkten: “We zijn trots op de ontwikkeling die ProMessa
sinds 2009 onder Coop heeft neergezet. Een absoluut compliment voor alle betrokkenen; dankzij hun
inzet en innovatiekracht heeft ProMessa zich weten te ontwikkelen tot een succesvolle, moderne
slagerij. Dat heeft geresulteerd in serieuze belangstelling van een gespecialiseerde organisatie. Wij
achten Van Loon Group een goede partij om ProMessa aan over te dragen.”
Harold Rouweler, directeur ProMessa: “Wij zien in Van Loon Group een goede partij om mee verder te
gaan. Het familiebedrijf heeft in het verleden meerdere succesvolle overnames gedaan en heeft de
visie om de meest duurzame en klantgerichte producent van vleesproducten, vleesvervangers en
maaltijden van Nederland te zijn. Daar sluit de filosofie en missie van ProMessa naadloos op aan. Wij
kijken dan ook uit naar onze samenwerking en hebben alle vertrouwen in de verdere ontwikkeling van
ProMessa bij Van Loon Group.”
Erik van Loon, Bestuursvoorzitter Van Loon Group: “De overname van ProMessa past in de
groeistrategie van Van Loon Group om onze positie in de Nederlandse retailmarkt verder te versterken.
Wij denken dat ProMessa onder onze hoede de ingezette groei verder kan ontwikkelen en kan profteren
van synergievoordelen. Wij kunnen door de overname van dit mooie succesvolle bedrijf, onze
innovatieve ketenconcepten verder uitbouwen om daarmee bij te dragen aan verdere verduurzaming
van de keten.”
De voorgenomen transitie is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en
Markt (ACM) en advies van de ondernemingsraden van Coop en Van Loon Group. De overname
heeft geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid bij ProMessa.

Noot voor de redactie
Wilt u meer inhoudelijke informatie over dit nieuwsbericht? Neem daarvoor contact op met Lindsay
Kemps, Manager Communicatie Van Loon Group: lkemps@vanloongroup.com of 06 36 38 33 62.

Over Van Loon Group
Van Loon Group is al 50 jaar een ondernemend familiebedrijf dat is uitgegroeid tot een landelijke
groep dynamische bedrijven waar 2.500 betrokken medewerkers elke dag het verschil maken.
We willen de meest duurzame, klantgerichte en daardoor beste producent van vleesproducten,
vleesvervangers en verse maaltijden zijn. Wat nog beter samenwerken in de keten vereist. Nog
efficiënter en duurzamer produceren. Continu innoveren in concepten en producten. Het credo van
Van Loon Group: iedere dag beter.
www.vanloongroup.com
Over ProMessa
ProMessa heeft met 50 jaar ervaring veel expertise op het gebied van vleesverwerking. De succesvolle,
moderne slagerij is innovatief en investeert voortdurend in nieuw assortiment, productielijnen en
verpakkingsmogelijkheden. De productieorganisatie kent een ambachtelijk, door kwaliteit gedreven
productieproces, in combinatie met een ultramodern geautomatiseerd logistiek systeem. Hierdoor kan
de organisatie dagvers een uiterst compleet en onderscheidend assortiment leveren aan ongeveer
1.500 individuele supermarkten, met een maximale service-performance.
www.pro-messa.nl

