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Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på 
över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 100 anställda fördelat på 18 länder, 
huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet 
”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716.  
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P R E S SM ED D E L A ND E 
 

 
Malmö, 6 juli, 2016 
 
 

Duni förvärvar aktier i Terinex Siam 
Duni har tecknat avtal om förvärv av totalt 60 % av aktierna i Terinex Siam Co. Ltd., en ledande 
tillverkare och leverantör av engångsprodukter för mat och framförallt servetter. Terinex Siam, 
med bas i Thailand, riktar sig mot professionella kunder i Sydostasien. Förvärvet planeras vara 
genomfört i mitten av augusti. 

Terinex Siam har cirka 100 anställda och ligger i utkanten av Bangkok. Nyckelmarknaderna i 
Sydostasien är främst Thailand, Singapore och Australien. Sortimentet omfattar servetter och 
engångsförpackningar för mat, inklusive aluminiumfolie och koppunderlägg.  

Duni förvärvar 49 % av aktierna direkt och 11 % av aktierna indirekt via ett samarbetsbolag i 
Thailand.  

Terinex Siam omsätter cirka 350 MTHB, med en rörelsemarginal på cirka 20 %, och kommer att 
bidra positivt till affärsområde New Markets lönsamhet. Förvärvet påverkar Dunis nettoskuld med 
cirka 110 MSEK vilket ryms inom nuvarande låneavtal. 

”Förvärvet av Terinex är ett viktigt steg i ambitionen om hög tillväxt i Sydostasien. Att kombinera 
Dunis premiumerbjudande med Terinex och dess produktionsplattform skapar goda 
förutsättningar för ökade marknadsandelar. Det är därför mycket glädjande att vi nu enats med 
grundarfamiljerna om att gemensamt utveckla verksamheten”, säger Thomas Gustafsson, VD och 
koncernchef på Duni.  

Dr. Adul Amatavivadhana, styrelseordförande i Terinex Siam, tillägger ”Vi ser fram emot en 
givande relation mellan Terinex Siam och Duni. Genom detta samarbete kan vi nu accelerera 
tillväxten både i Thailand och på våra exportmarknader.” 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, tel 040 – 10 64 75 
Mats Lindroth, CFO, tel 040 – 10 64 75 
 

http://www.duni.com/

	Duni förvärvar aktier i Terinex Siam

