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Duni förvärvar aktier i Sharp Serviettes
Den 3 maj 2017 förvärvar Duni 80 % av aktierna i United Corporation Limited, som marknadsförs under namnet Sharp
Serviettes, från entreprenörerna Anissa och Craig Phillips. Sharp Serviettes är en ledande tillverkare och leverantör av
servetter samt hygien- och serveringsprodukter för mat i Nya Zeeland. Förvärvet konsolideras i affärsområde New
Markets från och med maj.
Sharp Serviettes har 45 anställda och en produktionsanläggning i västra Auckland samt distribution runt om i Nya
Zeeland. Sharp Serviettes är en ledande leverantör av borddukningsprodukter i Nya Zeeland. Bolaget är även
distributör av Dunis produkter.
Sharp Serviettes är en välkänd partner till HoReCa- och detaljhandeln i Nya Zeeland. De erbjuder en mängd
kvalitetsprodukter som kan anpassas efter kundernas krav. Företaget värdesätter korta ledtider och tillverkar på
beställning för att hålla hög leveranssäkerhet.
Sharp Serviettes har en årlig omsättning på cirka 60 MSEK med en rörelsemarginal på 15 %. Förvärvet påverkar Dunis
nettoskuld med cirka 70 MSEK, vilket ryms inom nuvarande låneavtal.
“Förvärvet av Sharp Serviettes ger inte bara Duni betydande marknadsandelar i Nya Zeeland utan i kombination med
vår övriga försäljnings- och konverteringsverksamhet i Sydostasien får vi nu även ytterligare utvecklingsmöjligheter i
Sydostasien. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Sharp Serviettes och deras fantastiska team”, säger Thomas
Gustafsson, VD och koncernchef på Duni.
”Som delägare och partner med Duni är jag övertygad om att vi under de kommande åren kan öka stödet till våra
kunder tack vare ytterligare resurser och utvecklingsmöjligheter. Vi ser fram emot de ökade tillväxtmöjligheterna för
Sharp Serviettes, både i och utanför Nya Zeeland”, konstaterar Craig Phillips.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, tel 040 10 64 75
Mats Lindroth, CFO, tel 040 10 64 75

________________________________________________________________________________
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 2 300 anställda fördelat på 23 länder,
huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under
kortnamnet ”DUNI”.
Duni.se
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