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Barry Callebaut förvärvar dryckesautomatverksamhet
från FrieslandCampina Kievit






Barry Callebaut utökar ytterligare sin verksamhet inom specialitetsområdet i Europa
och blir en ledande leverantör av pulverblandningar för varuautomater
Ytterligare volym om cirka 20 000 ton och 55 miljoner CHF i försäljningsintäkter
Ett långsiktigt tillverkningsavtal har slutits som medför att FrieslandCampina Kievit
fortsätter att tillverka och leverera till Barry Callebaut
Transaktionen ökar innovationskraften och erbjudandena till kunderna
Understöder Barry Callebauts mål att leda ”smart” tillväxt

Zürich/Schweiz – 10 november 2015 – Barry Callebaut, världens ledande tillverkare av choklad
och kakaoprodukter av hög kvalitet, stärker sin specialitetsverksamhet i Europa genom förvärvet
av den dryckesautomatverksamheten från FrieslandCampina Kievit. I affären ingår även ett
långsiktigt tillverkningsavtal genom vilket FrieslandCampina Kievit fortsätter att tillverka
varuautomatprodukter åt Barry Callebaut, exempelvis sortimentet av Satro Quality Drinks, i sin
hypermoderna produktionsanläggning i Lippstadt i Tyskland. Den förvärvade verksamheten
motsvarar cirka 20 000 ton i ökad försäljningsvolym och 55 miljoner CHF (50 miljoner
EUR/55 miljoner USD) i ytterligare försäljningsintäkter för Barry Callebaut.
Antoine de Saint-Affrique, CEO för koncernen Barry Callebaut, säger: ”Vår dryckesverksamhet
har visat en stark tillväxt under det senaste räkenskapsåret och har gynnats av en ökande trend mot
konsumtion utanför hemmet. Med förvärvet av FrieslandCampina Kievits kommersiella
verksamhet inom dryckesautomater stärker vi vårt utbud av specialitetsprodukter. Detta är helt i
linje med vårt mål att vara ledande inom ”smart” tillväxt, till exempel genom att fokusera på
marginalförhöjande produkter och öka vår tillväxt inom gourmet- och specialitetsprodukter.”
Andrew Fleming, Vice President Beverages, tillägger: ”Detta förvärv gör det möjligt för oss att
fortsätta utveckla vår verksamhet inom drycker och varuautomater med tillgång till den senaste
processtekniken, öka vår innovationskraft och utöka våra produkterbjudanden – allt detta till
förmån för våra kunder.”
Barry Callebauts dryckesautomat- och dryckesdivision är en del av produktgruppen gourmet- och
specialitetsprodukter. Med två tillverkningsenheter i Sverige och Storbritannien är den en viktig
aktör inom den europeiska dryckes- och varuautomatindustrin. Dryckesverksamheten är
specialiserad inom tillverkning och leverans av lättlöslig choklad, cappuccino och andra pulver för
användning i alla delar av dryckessektorn. Den har en ledande FoU-kapacitet och drivs i unika och
hypermoderna anläggningar.
Transaktionen är föremål för gängse villkor för avslut. Affären förväntas slutföras under första
kvartalet 2016.
Parterna har kommit överens om att inte avslöja några finansiella detaljer om transaktionen.
***
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Royal FrieslandCampina N.V.
Varje dag tillhandahåller FrieslandCampina miljoner konsumenter över hela världen med mat
som är rik på värdefulla näringsämnen. Med en årlig omsättning på 11,3 miljarder euro är
FrieslandCampina ett av världens sex största mejeriföretag.
FrieslandCampina levererar konsumentprodukter som mejeribaserade drycker, spädbarnsnäring,
ost och desserter i många europeiska länder, Asien och Afrika. Produkter tillhandahålls även
professionella kunder, inklusive grädde- och smörprodukter till bagerier och cateringföretag.
FrieslandCampina levererar också ingredienser och halvfabrikat till tillverkare av
spädbarnsnäring, livsmedelsindustrin och läkemedelssektorn runt om i världen.
FrieslandCampina har kontor i 32 länder och totalt omkring 22 000 anställda.
FrieslandCampinas produkter når ut till fler än 100 länder. Företagets huvudkontor ligger i
Amersfoort. FrieslandCampinas verksamhet är uppdelad i fyra marknadsorienterade
verksamhetsgrupper: Konsumentprodukter Europa, Mellanöstern och Afrika,
Konsumentprodukter Asien, Ost, smör och mjölkpulver samt Ingredienser. Företaget är helägt av
Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A, ett av världens största mejerikooperativ med fler än 19
000 medlemmar och mjölkbönder i Nederländerna, Tyskland och Belgien. För mer information,
gå till: www.frieslandcampina.com.
Om Barry Callebaut Group (www.barry-callebaut.com):
Med en årlig försäljning på cirka 6,2 miljarder CHF (5,6 miljarder EUR/6,6 miljarder USD)
under räkenskapsåret 2014/15 är den Zürich-baserade koncernen Barry Callebaut Group
världens ledande tillverkare av choklad och kakaoprodukter av hög kvalitet – från inköp och
bearbetning av kakaobönor till att producera den finaste choklad, inklusive chokladfyllningar,
dekorationer och sammansättningar. Koncernen driver fler än 50 produktionsanläggningar i
världen och har en mångfaldig och engagerad global arbetsstyrka med fler än 9 000
medarbetare.
Barry Callebaut Group betjänar hela livsmedelsindustrin från industriella livsmedelsproducenter
till småskaliga och professionella chokladanvändare som chocolatierer, konditorer, bagare,
hotell, restauranger och cateringfirmor. De två globala varumärkena som tillgodoser specifika
behov hos dessa gourmetkunder är Callebaut® och Cacao Barry®.
Koncernen Barry Callebaut Group har förbundit sig till en hållbar kakaoproduktion för att
säkerställa framtida leveranser av kakao och förbättra böndernas försörjning. Koncernen stöder
stiftelsen Cocoa Horizons mål att skapa en hållbar framtid för kakao och choklad.
Följ Barry Callebaut Group:
LinkedIn: linkedin.com/company/barry-callebaut
Vimeo: vimeo.com/barrycallebaut
Google+: plus.google.com/+BarrycallebautGroup
Flickr: flickr.com/photos/barrycallebautgroup
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för investerare och finansiella analytiker:
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evelyn_nassar@barry-callebaut.com

