
 

 
PRESSMEDDELANDE 1 OKTOBER 2021 

 

Axfood har slutfört förvärvet av Bergendahls 

Food och ingått partnerskap med City Gross 

Axfood har idag slutfört förvärvet av dels partihandelsverksamheten Bergendahls Food, 

dels den minoritetspost i City Gross som är en del av ett strategiskt partnerskap. Förvärvet 

skapar skalfördelar och synergier, och gagnar även partihandelskunder och Sveriges 

konsumenter genom ökad effektivitet samt sortiments- och logistikförbättringar. 

 

- Idag skriver vi dagligvaruhistoria, säger Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow. 

Bergendahls Food blir idag en del av Dagab och vi inleder nu också vårt partnerskap med City 

Gross. Med ökade volymer stärker vi våra positioner på marknaden och jag ser mycket fram 

emot vårt samarbete. 

 

Den 31 maj 2021 tillkännagav Axfood att ett avtal ingåtts med Bergendahl & Son AB om att 

förvärva 100 procent av Bergendahl Food AB. Därutöver skulle Axfood, som en del i ett 

strategiskt partnerskap, förvärva en minoritetsandel motsvarande 9,9 procent av aktierna i 

City Gross Sverige AB (”City Gross”) med option om en ägarandel upp till motsvarande 30 

procent. Förvärvet har idag slutförts genom att Axfood tillträtt och blivit ägare till de 

avtalade aktierna. Betalning har skett kontant genom en kombination av befintlig kassa- och 

kreditfaciliteter. För att över tid bibehålla en stark finansiell position avser Axfood som 

tidigare kommunicerats att genomföra en nyemission om 1,5 miljarder kronor med 

företrädesrätt för befintliga aktieägare. Axfoods årsstämma den 23 mars 2022 kommer att 

föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen för genomförande under 2022. 

 

Ytterligare information om transaktionen framgår av Axfoods pressmeddelanden från den  

31 maj 2021 och den 16 september 2021. 

 

För mer information, kontakta: 

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations Axfood, 073-049 18 44, 

alexander.bergendorf@axfood.se   

 

 

 

 

 

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, 

liksom Tempo och Handlar ́n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar 

för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban 

Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 11 000 medarbetare och en 

omsättning om mer än 53 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och 

huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se. 
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