
  

 

Pressemeddelelse 4. juni 2013 

 

Scandi Standard, Nordens største kyllingevirksomhed, er 
grundlagt 
Nu er det afgjort, at CapVest Equity Partners ("CapVest") og Lantmännen ek för 

("Lantmännen") danner et nyt førende selskab på kyllingemarkedet med over fem mia. 

SEK i omsætning. Det nye selskab, som får navnet Scandi Standard, har overtaget 

Danpo i Danmark og Kronfågelgruppen i Sverige fra Lantmännen og Cardinal Foods 

AS i Norge fra CapMan.  

 

Konkurrencemyndighederne i Danmark, Sverige og Norge har nu godkendt aftalen mellem 

Lantmännen og CapVest, og der gennemføres closing i dag d. 4. juni. Med den nye 

ejerstruktur er de rette forudsætninger til stede for at udvikle forretningen yderligere. 

 

– At vi bygger en ny virksomhed er positivt for alle involverede. Vi skaber nu et godt 

grundlag for et samlet fokus på kyllingeforretningen. Vi samler nogle af Skandinaviens 

stærkeste varemærker, som tilsammen repræsenterer det hvide, sunde og miljøvenlige 

kyllingekød, som er helt i tråd med tiden. Vi får større muligheder for produktudvikling og 

innovation, som giver øget merværdi for kunder og forbrugere, siger Leif Bergvall Hansen, 

Koncernchef for det nye selskab. 

 

– Vi har valgt Scandi Standard som navn på den nye koncern, idet vi er stolte over den høje 

standard, som skandinavisk kyllingeproduktion står for. I et internationalt perspektiv har vi en 

unik høj standard hvor f.eks. salmonellafrie produkter og antibiotikafrit foder er en 

selvfølgelighed. Vores opgave bliver også i fremtiden at levere lokalt produceret kylling af 

højeste kvalitet med fortsat stor fokus på kvalitet, dyreomsorg, fødevaresikkerhed og 

bæredygtighed, siger Leif Bergvall Hansen. 

 

I det nye selskab vil CapVest kontrollere 52 procent af stemmerne og Lantmännen 48 procent. 

Kontakt 

Leif Bergvall Hansen, Koncernchef Scandi Standard,  0045 221 005 44 

Om Scandi Standard 
Scandi Standard er Nordens største kyllingeproducent med førende positioner i Sverige, Danmark og Norge. Virksomheden 

producerer, sælger og markedsfører kølede, frosne og forædlede kyllinger via de stærke varemærker Kronfågel, Danpo, Den 

Stolte Hane, Vestfold Fugl, Ivars og Chicky World. I Norge produceres og sælges også æg under varemærke Den Stolte 

Hane. Samlet er vi ca. 1650 medarbejdere, og vi har en omsætning på over 5 mia. SEK. Få mere at vide på 

www.scandistandard.com 



Om CapVest 
CapVest er et etableret europæisk investeringsselskab med fokus på at investere i markedsledende virksomheder, der leverer 

produkter og tjenesteydelser. Virksomheden lægger vægt på at drive væksten gennem aktiv forvaltning, og har haft 

vedvarende succes med at skabe langsigtet værdi inden for mange selskaber. Skandinavien har længe været en central 

geografisk målsætning for CapVest via nuværende og tidligere placeringer, som f.eks. renholdningsvirksomheden Reno 

Norden, fødevarevirksomheden Findus og bagerivirksomheden Vaasan. CapVests virksomhedsportefølje indeholder 

investeringer i forbrugsprodukter, sundhedspleje og servicevirksomheder i store dele af Europa. Få mere at vide på: 

www.capvest.co.uk 

Om Lantmännen 
Lantmännen er en af Nordens største koncerner inden for landbrug, maskiner, energi og fødevarer. Eksempler på varemærker 

er AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad og Gooh. Virksomheden ejes af 33.500 svenske landmænd, har 10.000 

medarbejdere, er aktive i 22 lande og omsætter for 36,5 mia. kroner. Få mere at vide på: www.lantmannen.com 


