
_________

Duni är en led
Duni marknad
cirka 1 900 an
Omsättningen
Duni.se  
 

 
Malmö 21
 

Ny org
 
Duni skapa
tillväxt. Må
 

- Duni har 
traditionel
marknad e
 

- Samtidigt
exempel fa
utanför Eu
 

För att änn
marknader

- Ta
           Af
 

- M
           Af
 

- N
          Af

Nuvarande
Europa, kv
 
Affärsområ
övriga affä
externförsä
under först
Services 20
 
Som konse
rapporterin
2014 förde
Den finans
delårsrapp

___________

dande leverantö
dsförs på över 4
nställda fördelat
n för 2013 uppgi

1 mars, 201

ganisati

ar en ny org
ålet är att ök

under dece
lla restauran
emellertid v

t finns det a
ast food, caf
uropa som v

nu bättre ta 
r delas nuva

able Top, va
Affärsområd

Meal Service 
Affärsområd

New Markets
ffärsområde

e Affärsomr
varstår som 

åde Materia
ärsområden
äljning av ti
ta kvartalet
013. 

ekvens av de
ngen påverk

elas på de ny
siella inform
port för kvar

__________

r av attraktiva 
40 marknader o
t på 18 länder, h
ick till 3,8 milja

14 

ion med

ganisation m
ka kundfok

enniers arbe
ngmarknad

varit låg, säg

andra segm
féer och tak
växer med tv

tillvara tillv
arande Affä

ars marknad
eschef för T

med fokus 
eschef för M

s, som agera
eschef för N

råde Consum
tidigare. 

als and Serv
a. Till störst
issue där Du
t 2015. Hygi

en ändrade 
kas då intäk
ya segment

mationen fö
rtal 1. 

__________

och funktionell
och är marknad
huvudkontor i M

arder kronor. Du

d fokus

med fem aff
kus och spec

ete skapat m
den i Europa
ger Dunis VD

ent på den 
e-away. Des
våsiffriga pr

växtmöjligh
ärsområde P

d är de trad
Table Top är

på de växan
Meal Service

ar på snabb
New Markets

mer som ag

vices omfatt
ta delen kom
uni sedan ti
ienförsäljni

segmentsin
kter och kos
en. Dunis k
r 2013 kom

 

__________

la produkter för
dsledande i cent
Malmö och prod
uni är noterat p

Pre

s på tillv

färsområden
cialiseringsg

mycket stark
a. Under fle
D Thomas G

europeiska 
ssutom finn
rocenttal år

heterna på o
Professional

ditionella re
r Maria Wa

nde snabbm
e är Linus L

bväxande ge
s är Patrik S

gerar mot ko

tar all försäl
mmer affär
idigare besl
ingen utgjor

ndelningen 
stnader, sam

konsoliderad
mmer att räk

___________

r dukning och ta
trala och norra 
duktion i Sverig
på NASDAQ OM

essm

växt  

n i syftet att
grad i de ny

ka marknad
era år har til
Gustafsson.

marknaden
ns det mång
rligen. 

ovanstående
l upp i tre a

staurangern
ahlgren.   

matssegmen
Lemark.  

eografiska m
Söderstjern

onsumentm

ljning som i
sområdet a
lutat att avv
rde cirka 90

kommer de
mt tillgånga
des siffror ä

knas om och

__________

ake-away. Varu
Europa. Duni h

ge, Tyskland och
MX Stockholm.  

medd

t fokusera p
ya organisat

dspositioner
llväxttakten
. 

n som växer
ga geografis

e snabbväxa
ffärsområd

na, primärt 

nten i Europ

marknader u
a. 

marknaden p

inte faller in
tt innehålla

veckla hygie
0% av Mater

en finansiell
ar och skuld
är dock helt 
h redovisas i

__________

umärket 
har 
h Polen. 

delan

på lönsam 
tionerna.  

r på den 
n på denna 

r snabbt, til
ska marknad

ande 
den:  

t i Europa.  

pa. 

utanför Eur

primärt i 

n under de 
a 
enförsäljnin
rials and 

lla 
der från och
 oförändrad
i samband m

_______  

1 (2) 

nde

l 
der 

ropa. 

ngen 

 med 
de. 
med 

 



_________

Duni är en led
Duni marknad
cirka 1 900 an
Omsättningen
Duni.se  
 

 

 

Dunis nya 

- Table T
- Meal Se
- New Ma
- Consum
- Materia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nya 
 
 
 
För ytt
Thomas
Mats Li
Tina An
 

___________

dande leverantö
dsförs på över 4
nställda fördelat
n för 2013 uppgi

organisatio

op   
ervice 
arkets  

mer   
als and Serv

segmenten

terligare in
s Gustafsson
ndroth, CFO

ndersson, M

__________

r av attraktiva 
40 marknader o
t på 18 länder, h
ick till 3,8 milja

on utgörs frå

 ma
 ma
 ma
 ma

vices som
anv
av h
 

ns andel av n

nformatio
n, VD och k
O, 040-10 6

Marknads- o

__________

och funktionell
och är marknad
huvudkontor i M

arder kronor. Du

ån den 1 jan

arknad: Trad
arknad: Fast
arknad: Nya
arknad: Kon
m i huvudsa
vänder för e
hygienprod

 

nettoförsälj

on kontakt
koncernchef
62 00 
ch kommun

 

__________

la produkter för
dsledande i cent
Malmö och prod
uni är noterat p

Pre

nuari 2014 a

ditionella re
t food, cafée

a marknade
nsumentma
ak är produk
egen förädli
dukter som ä

   

jningen 201

ta: 
f, 040-10 62

nikationsdir

___________

r dukning och ta
trala och norra 
duktion i Sverig
på NASDAQ OM

essm

av följande 

estauranger
er, take-awa
r utanför Eu
rknaden, pr
ktion av det
ing samt till
är under av

13 

2 00 

rektör, 0734

__________

ake-away. Varu
Europa. Duni h

ge, Tyskland och
MX Stockholm.  

medd

fem affärso

r, primärt i 
ay, primärt 
uropa. 
rimärt i Eur
t mjukpapp
lverkning  

vveckling. 

4-19 62 24 

__________

umärket 
har 
h Polen. 

delan

områden: 

Europa. 
i Europa. 

ropa. 
per som Dun

_______  

2 (2) 

nde

ni 

 


