
The Carlyle Group förvärvar Chesapeake, en global leverantör av
paketeringsprodukter för farmaci- och konsumentvaror 
Carlyles investering kommer stödja den senaste tidens tillväxt och möjliggöra en förstärkning av
Chesapeakes internationella verksamhet
Den globala kapitalförvaltaren av alternativa investeringar The Carlyle Group (NASDAQ: CG) meddelar att man har förvärvat Chesapeake, en
av de största globala leverantörerna av pappersbaserade paketeringsprodukter och tjänster, från Oaktree Capital och Irving Place.

Kapital för investeringen kommer från Carlyle Europe Partners III L.P., som är en fond med 5,3 miljarder euro i kapital för mid- och large cap-
investeringar. Ytterligare detaljer för investeringen har inte offentliggjorts.

Med huvudkontor i Nottingham, England, och med knappt 5000 anställda på 38 anläggningar i 9 länder är Chesapeake en högkvalitativ
premiumproducent av pappersbaserade broschyrer, etiketter och kartonger för välkända varumärken inom främst farmaci, konfektyr och
dryck. Chesapeake har haft en stark tillväxt under de senaste åren och uppnådde en omsättning på 580 MEUR under 2012.

“Chesapeake är ett starkt företag med fokus på attraktiva tillväxtmarknader. Ledningsgruppen har levererat en kontinuerlig tillväxt och har
stärkt företaget under de senaste åren. Vi ser fram emot att samarbeta med dem för att ytterligare förstärka företagets internationella närvaro
och investera i att leverera branschledande produkter och tjänster. Vi tror att kombinationen av Carlyles globala närvaro och nätverk
tillsammans med företagets nuvarande ställning och starka kundrelationer kommer att bidra till en stark tillväxt och nya möjligheter på
marknaden framöver”, säger Eric Kump, Managing Director, Carlyle Europe Partners.

“Vi är glada över att få arbeta med Carlyle under det fortsatta arbetet med att bygga det starka förtroende som vi har förtjänat tack vare våra
högkvalitativa produkter och tjänster. Att bli uppbackade av Carlyle kommer hjälpa oss i våra ansträngningar att bygga på de investeringar
som gjorts under de senaste tre åren för att växa ytterligare och utveckla vår verksamhet. Det här samarbetet ger oss en möjlighet att snabbt
ta vara på nya affärsmöjligheter då vi vill anpassa vår verksamhet ännu bättre till våra kunders globala krav”, säger Mike Cheetham, VD för
Chesapeake.

Carlyles rådgivare i transaktionen var Credit Suisse, Moorgate Capital, Latham & Watkins och KPMG. Finansiering tillhandahölls av Credit
Suisse, Goldman Sachs, UBS och Barclays. Chesapeakes rådgivare var Barclays, Slaughter & May och PwC. 
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Om The Carlyle Group 
The Carlyle Group (NASDAQ: CG) är en global kapitalförvaltare av alternativa investeringar med 176 miljarder dollar under förvaltning
placerade i 114 fonder och 76 fond-i-fond strukturer, per den 31 mars 2013. Carlyles syfte är att göra kloka investeringar och skapa värde för
våra investerare, av vilka många är offentliga pensionsfonder. Carlyle investerar inom fyra tillgångsslag – corporate private equity, fastigheter,
globala marknadsstrategier och fond-i-fondlösningar - i Afrika, Asien, Australien, Europa, Mellanöstern samt Nord- och Sydamerika. Carlyle har
expertis inom flertalet branscher som flyg, försvar & offentlig sektor, fordon och transport, konsument och detaljhandel, kraft och energi,
finansiella tjänster, hälsovård, industri, infrastruktur, teknologi- och affärstjänster samt telekommunikation, media och transport. The Carlyle
Group har 1400 anställda på 34 kontor fördelade över sex kontinenter.

Web: www.carlyle.com

Video: www.youtube.com/onecarlyle

Twitter: www.twitter.com/onecarlyle

Podcasts: www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary 

Om Chesapeake

Chesapeake är ledande internationell leverantör av konsumentpaketering. Verksamheten, som fokuserar på kvalitet och innovation, levererar
papprodukter till farmaci- och premiumkonsumentvarumarknaden. Företaget producerar ett komplett utbud av vikbara kartongförpackningar,
broschyrer och etiketter på 38 anläggningar i Asien, Europa och USA. Antalet anställda uppgår till cirka 5000 globalt. 


