Pressmeddelande
Barry Callebaut inviger en ny fabrik vid anläggningen i Sverige

Ökar kapaciteten för att klara tillväxten inom
affärsområdet Gourmet & Specialties Products
•
•
•

Genom att installera ett nytt spraytorn ökas tillverkningskapaciteten för
spraytorkade produkter med upp till 50 %
En betydande investering på 10 miljoner schweiziska franc (8 miljoner euro)
Utbyggnaden innebär att Barry Callebauts globala affärsområde Gourmet &
Specialties Products förstärks ytterligare

Zürich, Schweiz/Kågeröd den 17 november 2011 – Barry Callebaut AG, världens ledande
tillverkare av högkvalitativa kakao- och chokladprodukter, inviger i dag sin utbyggda fabrik
för spraytorkning i skånska Kågeröd. Investeringen, som uppgår till 10 miljoner schweiziska
franc (8 miljoner euro), innebär att produktionskapaciteten hos Barry Callebauts kompetenscentrum för drycker för spraytorkade produkter ökar med upp till 50 %.
Den utökade kapaciteten vid Barry Callebauts spraytorkningsanläggning innebär att
affärsområde Gourmet & Specialties Products kan fortsätta att växa och leverera produkter
till professionella användare under en rad olika dryckesvarumärken.
Det nya spraytornet kommer att tas i produktion i december 2011. Den ökade kapaciteten ska
delvis användas för att uppfylla ett långsiktigt leveransavtal som Barry Callebaut ingick med
ett internationellt specialkaffeföretag i slutet av 2010.
Barry Callebauts vd Jürgen Steinemann säger: "Invigningen av det nya spraytornet i Kågeröd
är ännu en milstolpe på affärsområdet Gourmet & Specialties Products framgångsresa.
Under de senaste tio åren har vi löpande investerat i vår dryckesdivision och byggt upp ett
innovativt kompetenscentrum i Skåne."
Barry Callebauts dryckesprodukter produceras centralt och säljs globalt
Dryckesdivisionen är en del av Barry Callebauts affärsområde Gourmet & Specialties
Products. Divisionens huvudkontor ligger i Sverige, och är en ledande aktör inom
kakaobaserade pulver som används i choklad-, kakao- och cappuccinodrycker i Europa.
Barry Callebauts dryckesdivision vänder sig både till automatkaffebranschen och hotell- och
restaurangbranschen. I Kågeröd driver Barry Callebaut en integrerad, toppmodern
produktionsanläggning där de flesta dryckesprodukterna tillverkas. De marknadsförs
huvudsakligen i Europa, men levereras också till kunder i hela världen.
Barry Callebaut lade grunden till dryckestillverkningen genom att köpa Van Houtens, den
nederländska tillverkaren av kakao- och chokladdrycker, automatdrycksverksamhet 1998.
Under det senaste decenniet har dryckesdivisionen förstärkts genom förvärven av AM Foods
(2004) och Eurogran (2009), vilka nu är helt integrerade med Barry Callebaut-koncernen.
Barry Callebauts dryckesprodukter marknadsförs under varumärkena Van Houten®,
Caprimo®, Le Royal® och Bensdorp®. Barry Callebaut är marknadsledande i Europa inom
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kakaobaserade produkter för dryckesautomater.
***
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Zürichbaserade Barry Callebaut är med en årsomsättning 2010/11 på cirka 4,6 miljarder schweiziska
franc (3,6 miljarder euro/5,0 miljarder dollar) världens ledande tillverkare av högkvalitativ kakao
och choklad – från kakaobönor till färdiga chokladprodukter. Barry Callebaut har verksamhet i 27
länder, omkring 40 produktionsanläggningar och en personalstyrka om 6 000 personer som
kännetecknas av mångfald och engagemang. Barry Callebaut levererar produkter till hela
livsmedelsindustrin, med inriktning på industriella livsmedelstillverkare, hantverkare och
professionella användare av choklad (såsom chocolatierer, konditorer och sockerbagare), i det
sistnämnda fallet under de två globala varumärkena Callebaut® och Cacao Barry®. Barry Callebaut
är världsledande inom kakao- och chokladinnovationer, och tillhandahåller ett heltäckande utbud av
tjänster i fråga om produktutveckling, bearbetning, utbildning och marknadsföring. Fokus på
kostnader är ett annat viktigt skäl till att såväl globala som lokala livsmedelsproducenter samarbetar
med Barry Callebaut. Genom en rad hållbarhetsinitiativ och forskningsinsatser arbetar företaget
tillsammans med jordbrukare, jordbrukarorganisationer och andra partner för att bidra till att säkra
den framtida kakaoförsörjningen och förbättra jordbrukarnas levnadsvillkor.
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Kontaktpersoner
för investerare och finansanalytiker:
Evelyn Nassar
Ansvarig för investerarkontakter
Barry Callebaut AG
Telefon: +41 43 204 04 23
evelyn_nassar@barry-callebaut.com

2/2

för media:
Raphael Wermuth
Chef för den externa kommunikationen
Barry Callebaut AG
Telefon: +41 43 204 04 58
raphael_wermuth@barry-callebaut.com

