
 

 

Vertrouwen in de toekomst! 
Kapitaalinjectie nieuwe investeerders. 
 
30 november 2020 – Bertus Distributie, de grootste onafhankelijke speler op het 
gebied van fysieke muziekdistributie in Europa, wil haar activiteiten verder 
gaan uitbreiden. Versterking van het Europese netwerk en uitbreiding van 
muziekdistributie gerelateerde dienstverlening staan daarbij voorop. 
Verdere investeringen in ICT en Content spelen hierbij een sleutelrol.  
Een nieuwe groep investeerders, uit de media en muziek industrie stelt 
hiervoor kennis en kapitaal beschikbaar. 
  
Bertus Distributie is er de afgelopen maanden in geslaagd een groep nieuwe 
investeerders te vinden die niet alleen vertrouwen hebben in de toekomst van Bertus 
Distributie maar ook nog eens een grote betrokkenheid hebben met het fysieke en 
digitale muziekproduct.  
 
Versterking van het Europese netwerk van verkoopkantoren en een 

investeringsbeleid op het gebied van ICT en content staan centraal in het 

toekomstplan. 

 
Ons Europese netwerk is een belangrijke spil in de ambitie om toonaangevend te 
opereren in het vermarkten en verkopen van muziek, zowel fysiek als digitaal.  
De investeringen komen niet alleen ten goede aan Bertus Distributie maar juist ook 
aan bestaande participaties zoals Music On Vinyl, Music On CD en V2; zeer sterke 
merken in deze markt. 
 
Tevens zal Bertus actief op zoek gaan naar nieuwe acquisitiemogelijkheden teneinde 
haar positie verder te kunnen versterken. De markt voor muziek distributie verandert 
snel, en schaalgrootte en strategische samenwerkingen zijn daarbij essentieel. 
 
Door deze kapitaalinjectie kan Bertus Distributie zich onderscheidend blijven 
positioneren op het gebied van catalogus, efficiency, service en handling.   
  
CEO Jan van Ditmarsch: 
“De Covid-19 pandemie gaf ons een extra impuls om vanuit een ander perspectief 
naar Bertus Distributie te kijken. Om te kunnen investeren in ICT en content dienden 
we nieuw eigen vermogen aan te trekken. Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn een 
groep investeerders te vinden die niet alleen hun sporen in de industrie hebben 
verdiend maar ook zelf muziekliefhebbers zijn in hart en nieren. Daarnaast brengen 
zij ook nieuwe kennis en inzichten mee waarmee ons team en netwerk worden 
versterkt. Kortom: Bertus is klaar voor de toekomst!” 
  
Over Bertus Distributie  
Bertus Distributie is bijna 50 jaar een betrouwbare partner in de mondiale 
muziekwereld met klanten en labels vanuit de hele wereld die gebruik maken van de 
marketing-, distributie- en verkoopdiensten. Bertus heeft haar hoofdkantoor in 
Nederland en lokale kantoren en vertegenwoordigers in België, Frankrijk, Duitsland, 
Spanje, Italië en Zweden. Het ‘My Bertus systeem’ voorziet klanten real-time van 
oplossingen om orders te plaatsen, backorders en paklijsten te controleren, nieuwe 
releases te checken, speciale aanbiedingen en campagnes te ontdekken. 


