Persbericht
Uitbreiding van de productiecapaciteit voor “Made in Belgium” kwaliteitschocolade

Barry Callebaut breidt zijn strategisch
leverancierspartnership met Mondelēz International in
België verder uit
●
●
●

Barry Callebaut kondigt intentie aan om de chocoladefabriek van Mondelēz
International in Halle over te nemen en te integreren in zijn productienetwerk
Langetermijnovereenkomst om een bijkomende 30 000 ton vloeibare chocolade per jaar
te leveren
Barry Callebaut versterkt zijn capaciteit in de snel groeiende markt voor Belgische
kwaliteitschocolade

Zurich/Zwitserland, Wieze/België – 15 september, 2016 – De Barry Callebaut Group, de
toonaangevende producent van kwaliteitschocolade en cacaoproducten, kondigt vandaag zijn
intentie aan om de chocoladefabriek van Mondelēz International in Halle over te nemen en te
integreren in zijn productienetwerk. Tegelijkertijd zou Mondelēz International een overeenkomst
sluiten met Barry Callebaut voor de bijkomende levering van 30 000 ton vloeibare chocolade per
jaar.
Bepaalde consumentenproducten die vandaag in Halle worden geproduceerd voor Mondelēz
International, zouden door Barry Callebaut worden geproduceerd onder een
dienstenovereenkomst.
De transactie zou Barry Callebaut toelaten om beter in te spelen op opportuniteiten in het snel
groeiende segment van ‘Made in Belgium’ kwaliteitschocolade en vullingen.
CEO Antoine de Saint-Affrique licht toe: “Het is een uitstekende opportuniteit voor Barry
Callebaut om onze positie als wereldwijde strategische leverancier voor Mondelēz International te
versterken. Bovendien laat het ons toe om onze productiecapaciteit op te trekken voor Belgische
kwaliteitschocolade, een noodzaak om de groei te ondersteunen die we merken bij onze klanten in
de segmenten ‘Food Manufacturers’ en ‘Gourmet & Specialties’. Deze overeenkomst toont aan
dat wij in België blijven investeren, en het is tegelijk een bewijs van de uitstekende reputatie van
Belgische chocolade over de hele wereld.”
Naar verwachting zal de transactie afgerond zijn tegen eind December 2016, na het beëindigen
van het consultatieprocess met de ondernemingsraad De transactie is onderworpen aan de
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gebruikelijke overdrachtsvoorwaarden. Beide partijen zijn overeengekomen om geen financiële
details bekend te maken rondom de overname.
***

Over de Barry Callebaut Group (www.barry-callebaut.com):
Met een jaaromzet van ongeveer 6.2 miljard CHF (5.6 miljard EUR/6.6 miljard USD) in het boekjaar
2014/15 is de in Zürich gevestigde Barry Callebaut Groep 's werelds toonaangevende fabrikant van
hoogwaardige chocolade- en cacaoproducten - van de inkoop en verwerking van cacaobonen tot de
productie van de fijnste chocolade, waaronder chocoladevullingen, decoraties en samengestelde
producten. De Groep heeft meer dan 50 productievestigingen wereldwijd en heeft een divers, toegewijd
personeelsbestand van meer dan 9,000 medewerkers.
De Barry Callebaut Groep levert aan de hele voedingsindustrie, van industriële voedselproducenten tot
ambachtelijke en professionele gebruikers van chocolade, zoals chocolatiers, banketbakkers, bakkers,
hotels, restaurants en cateringbedrijven. De twee wereldmerken die in de behoeften van deze klanten
voorzien zijn Callebaut® en Cacao Barry®. De Barry Callebaut Groep zet zich in voor een duurzame
cacaoproductie om de toekomstige cacaobevoorrading te garanderen en de levensomstandigheden van de
boeren te verbeteren. De Groep ondersteunt de Cocoa Horizons Foundation in zijn streven naar een
duurzame toekomst voor cacao en chocolade.
Volg de Barry Callebaut Group:
Twitter
LinkedIn
YouTube
Flickr
Instagram
Google+

Over Mondelēz International
Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) is een wereldwijd snacking-bedrijf, met een
omzet van ongeveer $30 miljard in 2015. Het bedrijf is actief in 165 landen en voorziet
consumenten van de meest lekkere momenten als wereldleider in koekjes, chocolade, kauwgom,
snoep en poederdrankjes, met miljardenmerken als Oreo-, LU- en Nabisco-koekjes; Cadbury-,
Cadbury Dairy Milk- en Milka-chocolade; en Trident-kauwgom. Mondelēz International is een
trots lid van de Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 en Dow Jones Sustainability Index.
Kijk op www.mondelezinternational.com of volg ons op Twitter via www.twitter.com/MDLZ
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Contact
voor investeerders en financiële analisten:
Evelyn Nassar
Head of Investor Relations
Barry Callebaut AG
Tel: +41 43 204 04 23
evelyn_nassar@barry-callebaut.com

voor Belgische media:
Raf Weverbergh
Managing Partner
FINN PR, Brussel
Tel: + 32 475 418 127
Raf.weverbergh@finnpr.com
voor andere media:
Bjoern Emde
Head of Media Relations
Barry Callebaut AG
Tel: +41 43 204 03 26
bjoern_emde@barry-callebaut.com
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