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Berk Partners stapt
in kokosbrood

Berk Partners heeft dit voorjaar een meerderheidsbelang
verworven in Theha b.v. Theha is gespecialiseerd in
kokosproducten en vooral bekend van het typisch
Nederlandse broodbeleg kokosbrood. Frank Govaert,
Register Valuator en partner van Berk Partners spreekt
van ‘een mooie investering in een stabiel bedrijf met
groeipotentie’.

Theha b.v. maakt al sinds 1954 kokosproducten. Het bedrijf
is de enige producent ter wereld van kokosbrood en heeft
daarnaast verschillende varianten zachte kokosblokjes in
het assortiment, die onder meer worden verwerkt in graUVSH»ZLUUV[LUTP_LU/L[MHTPSPLILKYPQMOLLM[[^PU[PNTLKLwerkers en een jaaromzet van circa € 5 miljoen. Het werd
tot voor kort geleid door Bram Theunisse. Deze kleinzoon
van de oprichter wist de afgelopen jaren een sterke groei te
realiseren. Om verdere groei mogelijk te maken gaf de DGA
het roer in april over aan Berk Partners, Gijs Kakebeeke en
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Govaert, die lid is geworden van de raad van commissarissen van de onderneming: “We zijn een betrokken investeerder, die gevraagd en ongevraagd advies geeft.” Berk Partners vond in haar netwerk Gijs Kakebeeke, een manager
TL[ LLU YLSL]HU[L HJO[LYNYVUK :HTLU TL[ 1HUZLU KPL HS
bij Theha werkzaam was, gaat hij de dagelijkse leiding voeren. Bram Theunisse blijft als minderheidsaandeelhouder en
commissaris verbonden aan het bedrijf. Govaert: “Op deze
manier voegen we externe ervaring toe en behouden we ook
de interne kennis en kunde.”
Overtuigende scenario’s
Berk Partners is al 25 jaar als investeerder actief. Theha b.v.
is de eerste deelneming van het vijfde fonds: het Berk Part-

ners Groeifonds, dat op 6 april jl. begon met een eerste closing op een commitment van € 25 miljoen. Govaert kon het
investment committee met zijn berekeningen van het renKLTLU[ IPQ ]LYZJOPSSLUKL ZJLUHYPV»Z ]VSKVLUKL V]LY[\PNLU
Govaert: “Theha beschikt over een stabiel product, dat een
vaste waarde in de schappen heeft, én over een internationaal product met groeipotentie. We zien nu al dat die groeiverwachtingen zich materialiseren: er zijn dit jaar vijf klanten
bij gekomen.”
Het groeifonds hoopt het toegezegde kapitaal van investeerders binnenkort te verhogen tot € 40 à € 50 miljoen. Govaert:
“Daarnaast zullen we voor het einde van het jaar nog minstens één andere transactie doen, waarschijnlijk in de innovatieve maakindustrie.”

Frank Govaert,
Register Valuator en partner van Berk Partners
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