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Bark Packaging Group borgt groeiplannen middels 
partnership met Quadrum Capital 

Eerbeek, 17 maart 2020  

Bark Packaging Group (BPG), toegevoegde waarde intermediair van rigide en flexibele verpakkingen, heeft 
een minderheidsbelang in de onderneming verkocht aan investeringsmaatschappij Quadrum Capital. Het 
partnership met Quadrum Capital stelt BPG in staat om maximaal in te zetten op versnelde uitrol van haar 
innovatieve verpakkingsconcepten. Erik Bos, nu CCO bij BPG, zal de functie van CEO overnemen van Berny 
Plas, die actief betrokken blijft bij de onderneming. Het managementteam van BPG blijft verder 
ongewijzigd. De vestigingen in Eerbeek, Utrecht en Stuttgart (Duitsland) blijven in de huidige vorm, op 
dezelfde locaties bestaan. 

Versnelde internationale groei 
De participatie in BPG door Quadrum Capital past in de lange termijn groeistrategie van de onderneming en 
maakt een versnelde uitrol van de groeiplannen van BPG mogelijk. Het geeft de groep de slagkracht om nog 
beter op belangrijke thema’s in de markt in te spelen en aan de groeiende vraag naar hoogwaardige 
verpakkingsoplossingen te voldoen. 

Berny Plas van BPG: “Wij hebben de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en hebben ambitieuze 
plannen om deze groei verder voort te zetten. De keuze voor BPG om een partnership aan te gaan met 
Quadrum Capital sluit hier naadloos bij aan. Quadrum Capital deelt onze lange termijnvisie en brengt kennis en 
financiële slagkracht in. Als bedrijven delen we bovendien met ‘ondernemerschap, vakmanschap, 
betrouwbaarheid en kwaliteit’ dezelfde kernwaarden. Voor ons zijn hiermee de ideale ingrediënten aanwezig 
om de sterke positie van BPG samen verder uit te bouwen.” 

Arjan Hoop van Quadrum Capital, waarvoor de verpakkingsindustrie één van de speerpuntsectoren in het 

investeringsbeleid is: “Bark Packaging Group is een prachtig bedrijf met een ijzersterke reputatie in de 

verpakkingsindustrie en een waardevolle aanvulling op onze portefeuille in deze sector. De brede klantenkring 

in Nederland en Duitsland, innovatieve verpakkingsconcepten en onderscheidende positie in de markt vormen 

een solide fundament voor de verdere internationale groei die BPG voor ogen heeft. Daarnaast levert BPG bij 

uitstek meerwaarde aan klanten middels het overnemen van het complete verpakkingsmanagement, 

waardoor klanten daadwerkelijk ontzorgd worden. Samen met het team van BPG zetten wij in op versnelde en 

internationale groei van de onderneming.” Quadrum Capital heeft, naast in BPG, belangen in diverse andere 

ondernemingen die actief zijn in de verpakkingsindustrie, waaronder Royal Sens en Matco International.  

Over BPG | Packaging Management from another Perspective 
Sinds haar oprichting in 1978 is het toenmalige Bark Verpakkingen, gevestigd in Eerbeek, uitgegroeid van een 
traditionele verpakkingsgroothandel tot een belangrijke schakel binnen de bedrijfskolom als het gaat om 
dienstverlening op het gebied van het verpakkingsmanagement in de supply chain van haar afnemers. Deze 



bestaat onder andere uit  het van de klant volledig overnemen van inkoop, logistiek, voorraadmanagement en 
financiering van diens gehele verpakkingsbehoefte. 
Tevens biedt BPG, vanuit Bark Innovations, aanvullende diensten in de vorm van het (her)ontwerpen van 
verpakkingen en het ontwikkelen van nieuwe verpakkingsconcepten voor haar klanten. 
Naast het hoofdkantoor in Eerbeek opereert de onderneming ook vanuit Stuttgart, onder de naam Bark 
Verpackungen, van waaruit de Duitse markt wordt beleverd. 
 
Dutch Pack International, eveneens onderdeel van BPG en gevestigd in Utrecht, levert flexibele verpakkingen 
aan retail- en B2B-klanten. 
 
Bark Packaging Group heeft in totaal 36 medewerkers en een omzet van 40 miljoen Euro. 
www.barkpackaginggroup.com 
 
Over Quadrum Capital 
Als betrokken investeringsmaatschappij richt Quadrum Capital zich op het verantwoord helpen van bedrijven 
in het realiseren van hun groeiambities. De inbreng van hoogwaardige managementervaring, een scherpe 
visie, netwerk, financiële slagkracht en focus op strategie en management vormt hiervoor de basis. Quadrum 
Capital wordt gekenmerkt door een sterke regionale verankering, ondernemersmentaliteit en no-nonsense 
benadering en heeft sinds haar oprichting in 2012 een brede portefeuille van deelnemingen in diverse 
sectoren opgebouwd, verdeeld over drie fondsen en diverse separaat gefinancierde investeringen. 
www.quadrum-capital.nl 
 
Fortaleza Capital trad bij deze transactie op als corporate finance adviseur van de aandeelhouders van Bark 
Packaging Group en Nysingh als juridisch adviseur: www.fortalezacapital.nl; www.nysingh.nl. 
Accuracy trad op als financieel en commercieel adviseur van Quadrum Capital, Conseiller als juridisch adviseur, 
Zuidbroek als notariaat en JSA als fiscaal adviseur: www.accuracy.com; www.conseiller.law; 
www.zuidbroek.com; www.jsa-tax.com. 
 
 
* * * einde persbericht *** 
 
Voor meer informatie: 
Berny Plas 
CEO Bark Packaging Group 
b.plas@bark-verpakkingen.com 
 
Arjan Hoop 
Partner Quadrum Capital 
a.hoop@quadrum-capital.nl 
 
 
 
 

http://www.barkpackaginggroup.com/
http://www.quadrum-capital.nl/
http://www.fortalezacapital.nll/
http://www.nysingh.nl/
http://www.accuracy.com/
http://www.conseiller.law/
http://www.zuidbroek.com/
http://www.jsa-tax.com/
mailto:b.plas@bark-verpakkingen.com
mailto:a.hoop@quadrum-capital.nl

