
 
Geachte investeerders,  Pfäffikon SZ, Juli 2022 
Partners en vrienden van Ufenau Capital Partners, 

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Ufenau een meerderheidsbelang heeft verworven in Dr. Niedermaier 

Pharma Group ("Dr. NIEDERMAIER"), een toonaangevende producent en leverancier van biologische 

voedingssupplementen en natuurlijke cosmetica met hoofdkantoren in Hohenbrunn bij München (DE) en in 

Appenzell (CH). 

Dr. NIEDERMAIER, opgericht in 1939, produceert en distribueert 

voedingssupplementen, natuurlijke cosmetica en schoonheidsprodukten in het 

premium segment op basis van het gepatenteerde "Regulatessence". 

"Regulatessence" is een sterk geconcentreerd plantaardig enzym digest, dat in de 

eigen ultramoderne productiefaciliteit van de firma wordt vervaardigd. Met meer 

dan 50 hooggekwalificeerde medewerkers, een innovatief onderzoeksteam en 

gerenommeerde samenwerkingspartners bedient Dr. NIEDERMAIER een brede en 

trouwe klantenkring in heel Europa.  

Het doel is om Dr. NIEDERMAIER te vestigen als marktleider op het gebied van 

voedingssupplementen in Europa. Samen met Ufenau zal de sterke marktpositie 

worden uitgebouwd door strategische acquisities, uitbreiding van de 

productportfolio en geografische spreiding.  

Als onderdeel van de transactie zullen de voormalige aandeelhouders opnieuw 

investeren in de nieuw gevormde groep en hun succesvolle betrokkenheid bij Dr. NIEDERMAIER voortzetten. De 

opvolging van Dr. Cordula Niedermaier-May als algemeen directeur is reeds geadresseerd. De oprichter zal de 

onderneming verder ondersteunen als aandeelhouder en adviseur. 

Dr. Alexander May, CEO van het internationale bedrijf: "Ik ben zeer verheugd om ons bedrijf naar het volgende 

niveau te brengen met Ufenau. Wij profiteren van het uitgebreide netwerk van Ufenau, dat wij zullen gebruiken om 

onze producten te plaatsen op nieuwe locaties die wij nog niet hebben bereikt." 

"Het was voor mij bijzonder belangrijk om een partner te vinden die onze waarden naleeft en onze traditie waardeert 

- dat is precies wat we in Ufenau hebben gevonden!", aldus Dr. Cordula Niedermaier-May, oprichtster van Dr. 

NIEDERMAIER. 

"Dr. NIEDERMAIER is een traditionele onderneming met sterke merken op het gebied van voedingssupplementen 

en natuurlijke cosmetica. De combinatie van innovatieve productontwikkeling en verkoopexpertise is uitzonderlijn. 

Wij zijn verheugd om samen met het gehele Dr. NIEDERMAIER team en het management van de derde generatie 

de verdere groei te kunnen begeleiden", Ralf Flore, Managing Partner bij Ufenau. 

Uw Ufenau Team 

Over Ufenau Capital Partners 

Ufenau Capital Partners is een private Zwitserse investeerdersgroep met hoofdkantoor aan het meer van Zürich, die particuliere en institutionele investeerders adviseert bij hun 
investeringen in private equity. Ufenau Capital Partners richt zich op investeringen in snelgroeiende dienstverlenende ondernemingen in Duitstalig Europa, Iberia en de Benelux 
en investeert in de sectoren Education & Lifestyle, Business Services, Healthcare en Financial Services. Sinds 2011 heeft Ufenau geïnvesteerd in meer dan 250 dienstverlenende 
bedrijven in Europa. Via een gerenommeerde groep van ervaren Industry Partners (eigenaren, CEO's, CFO's) heeft Ufenau een actieve waardetoevoegende investeringsaanpak op 
ooghoogte met ondernemers en managers. Ufenau heeft in Q1 2022 haar zevende flagship fonds aangetrokken met een omvang van EUR 1,0 miljard en adviseert kapitaal van 
EUR 2,5 miljard. 
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