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Overname Koninklijke Grolsch door Asahi Group Holdings definitief 
Asahi Group Holdings per 11 oktober de nieuwe moedermaatschappij van de merken 

Grolsch, Peroni en Meantime 

 

Het Japanse Asahi Group Holdings heeft vandaag de overname van het Nederlandse 

Koninklijke Grolsch, het Italiaanse Birra Peroni en het Engelse Meantime afgerond. Deze 

bedrijven zullen samen met Miller Brands UK, SABMiller Brands France en Grolsch Canada de 

nieuwe Europese divisie Asahi Europe Ltd gaan vormen. 

 
 

Door deze overname is er na een proces van ruim een jaar duidelijkheid gekomen. Bovengenoemde 

bedrijven zijn bijna 9 jaar onderdeel geweest van SABMiller, de nummer 2 brouwerijgroep ter wereld. 

In september 2015 kondigde AB Inbev aan SABMiller te willen overnemen, waarmee de Board van 

SABMiller per 13 oktober 2015 heeft ingestemd. Daarna heeft er een lang proces plaatsgevonden 

waarin AB Inbev een aantal brouwerijen en operaties van SABMiller voorwaardelijk heeft 

doorverkocht. Met de finale afronding van de overname van SABMiller door AB Inbev per 11 oktober 

2016 is ook de overname van Koninklijke Grolsch, Birra Peroni en Meantime door het Japananse 

Asahi Group Holdings definitief geworden. 

 

De investering in deze bedrijven en het creëren van de Asahi Europa divisie is een significante 

ontwikkeling voor de Asahi Group om Europa te veroveren en deze markten verder uit te bouwen. 

 

Akiyoshi Koji, President Asahi Group Holdings: “Vandaag is een gedenkwaardige dag voor de 

Asahi Group. We zijn trots dat we een unieke aantrekkelijke groep zijn geworden met geliefde merken 

en veel getalenteerde mensen. Ik ben ervan overtuigd dat we met samenwerken, in staat zijn om onze 

markten verder uit te bouwen en  onze klanten en consumenten zelfs nog beter te kunnen bedienen.”  

 



Hector Gorosabel, CEO Asahi Europa: “Vandaag markeert het begin van wat, daar ben ik van 

overtuigd, een van ‟s werelds beste bierbrouwers zal worden. Consumenten en klanten worden steeds 

kritischer over de kwaliteit en de herkomst van de merken die zij kiezen. Asahi Europa heeft de 

merken, de flexibiliteit en het belangrijkste, de mensen, om  uitzonderlijke ervaringen voor beide te 

leveren.” 

 

Andrei Haret, Managing Director Koninklijke Grolsch: “Met trots en respect voor de periode met 

onze vorige eigenaar SABMiller heeft Grolsch zich als bedrijf de afgelopen 9 jaar sterk kunnen 

ontwikkelen en haar portfolio en marktaandeel substantieel kunnen uitbreiden. Ik ben ook ontzettend 

enthousiast over de nieuwe periode in de lange 400 jarige geschiedenis van Grolsch die nu gaat 

beginnen met Asahi. Deze overname zal ons zeker nieuwe impulsen geven om het Grolsch merk en 

onze portfolio nog verder uit te bouwen en te versterken. De eerste plannen hiervoor zijn we al aan 

het maken en ik weet zeker dat we onze klanten en consumenten de komende jaren zullen blijven 

verrassen met heerlijke nieuwe bieren, sterke merken en fantastische nieuwe concepten.”  

 

*** 
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Over Grolsch  

Koninklijke Grolsch N.V. is een onderneming met een historie die teruggaat tot het jaar 1615. Grolsch 

behoort daarmee tot één van de oudste en meest succesvolle brouwerijen van Nederland. Grolsch is 

actief op zowel de Nederlandse- als een groot aantal internationale drankenmarkten. Wereldwijd kent 

Grolsch een premium positionering, waarbij de unieke Grolsch waarden als onderscheidende smaak, 

topkwaliteit, traditie, aspiratie, authenticiteit en samen genieten centraal staan. Sinds 2004 is Grolsch 

gevestigd in een modern brouwerijcomplex in Enschede. Sinds 11 oktober 2016 is Grolsch een 

dochteronderneming van Asahi Group Holdings.  

 

Over Asahi 

Asahi Group Holdings is een internationaal opererende Japanse onderneming met een portfolio 

bestaande uit bier, sterke dranken, frisdranken en voeding. Asahi streeft ernaar nieuwe waarden te 

creëren om indrukwekkende momenten te delen met mensen over de hele wereld. Asahi („rijzende 

zon‟) is in 1889 gestart als Osaka Beer Brewing Company door Komakichi Torii met het doel om een 

origineel Japans bier te brouwen. In 1987 werd Asahi Super Premium Dry geïntroduceerd, hetgeen de 

groei van Asahi in zowel Japan als op de internationale markten enorm heeft versterkt. Asahi is 

marktleider in Japan, heeft een sterke positie op vele internationale markten en is actief in het 

uitbouwen van deze internationale positie. Meer informatie; http://www.asahigroup-holdings.com/en/ 
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