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Nafinco, inkooporganisatie voor
zelfstandige apotheken, geeft groeiambitie
gestalte met partner Freshstream
Bussum, 26 april 2022 – Nafinco, een inkoop- en serviceorganisatie voor ruim 200
zelfstandige apotheken in Nederland, heeft in Freshstream een partner gevonden die het
bedrijf gaat helpen de groeiambities te realiseren. Naast kapitaal brengt Freshstream kennis
en een internationaal netwerk mee en wordt het mede-aandeelhouder in Nafinco. Het
directieteam van Nafinco blijft ongewijzigd en zij blijven als aandeelhouders actief.

Nafinco is een in Bussum gevestigde onderneming die

“Apothekers nog beter van dienst zijn”

zich in tien jaar heeft ontwikkeld van inkoopcollectief

Dirk Jan van Baars, algemeen directeur van Nafinco,

van zelfstandig opererende apothekers tot een orga-

is blij met de nieuwe partner. “De samenwerking met

nisatie met een breed dienstenpakket voor diezelfde

Freshstream gaat ons helpen verder te groeien en de

achterban. Het bedrijf verzorgt onder andere de inkoop,

bij ons aangesloten apothekers nog beter van dienst te

assortimentsbeheer, logistiek en ict-ondersteuning voor

zijn. Met Freshstream hebben wij nu een sterke partner

meer dan 200 aangesloten apothekers.

die kennis en kunde inbrengt, waarmee wij de positie

Partner voor verdere groei en investeringen

van onze aangesloten apotheken kunnen verbeteren
en verder kunnen blijven investeren. Ik wil graag van de

Nafinco is de afgelopen maanden op zoek gegaan naar

gelegenheid gebruik maken om Rijk Jurg te bedanken

een strategische partner voor verdere groei en inves-

voor alles wat hij voor Nafinco heeft betekend.”

teringen. Daarbij heeft Rijk Jurg van deze gelegenheid
gebruik gemaakt om als aandeelhouder terug te treden.

Lodewijk de Graauw, partner bij Freshstream, voegt

Zo raakte Nafinco in gesprek met Avicenna, de grootste

daaraan toe. ”Nafinco is een prachtig, innovatief bedrijf

inkoopcombinatie voor apothekers in Groot-Brittannië,

met een sterke passie om de zelfstandige apotheker te

waar Freshstream eveneens in participeert. Avicenna

ondersteunen. Vanuit onze ervaring met Avicenna delen

en Nafinco gaan inventariseren op welke manier ze het

wij dat gevoel. Wij zijn er trots op te mogen investeren

beste kunnen samenwerken.

in de uitbreiding van het dienstenpakket en zien uit naar
een vruchtbare samenwerking met Dirk Jan, Gert en

Financiële details van de overeenkomst, die ter goed-

Sjoerd.”

keuring voorgelegd zijn aan de ACM, worden niet
bekendgemaakt.

VOOR EDITORS
Freshstream is een investeringsmaatschappij met een focus op middelgrote ondernemingen in het Verenigd
Koninkrijk en de Benelux. Freshstream is opgericht in 2015 en ondersteunt snelgroeiende bedrijven vanuit
kantoren in Londen en Amsterdam met inzicht, expertise en kapitaal. Freshstream is een CO2-neutrale firma en
onderschrijft de UN Principles for Responsible Investment en het Initiative Climat International.

