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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, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. 
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PRESSMEDDELANDE 

Malmö den 9 februari 2018 
 
 

Duni förvärvar Biopac UK Ltd. 
 
Den 8 februari 2018 förvärvade Duni 75 % av aktierna i Kindtoo Ltd. med handelsnamnet Biopac UK Ltd., från 
entreprenörerna Mark Brigden och Eric Graham. Biopac är en ledande leverantör av hållbara engångsförpackningar 
för mat och dryck i Storbritannien. Förvärvet kommer att konsolideras i affärsområdet Meal Service.     
 
Biopac etablerades 2002 och specialiserar sig på matförpackningar och serviceprodukter tillverkade av hållbara 
material. Företaget har 12 medarbetare. Tack vare kapaciteten att skräddarsy mat- och dryckesförpackningar i 
enlighet med kundernas varumärken, och ett tydligt fokus på hållbara produkter, har Biopac vunnit en 
avsevärd marknadsandel i Storbrittanien.  
 
Biopac har en ungefärlig årsomsättning på 55 MSEK och en rörelsemarginal som ligger väl i linje med Dunis 
affärsområde Meal Service. Aktieköpet påverkar Dunis nettoskuld med cirka 22 MSEK, och ryms inom 
befintliga låneavtal. 
 
”Vi välkomnar Biopac till Duni-familjen. En avgörande faktor för det här förvärvet är den tydliga förskjutningen 
av efterfrågan mot hållbara produkter i restaurang- och take away-segmenten. Vi ser fram mot att arbeta med 
Biopac-teamet”, säger Johan Sundelin, vd för Duni.   
 
Mark Brigden säger: ”Tack vare kapaciteten att skräddarsy mat- och dryckesförpackningar i enlighet med 
kundernas varumärken, och ett tydligt fokus på hållbara produkter, har Biopac vunnit en avsevärd 
marknadsandel i hela Storbritannien. De extra resurser vi får genom att ta det här steget med Duni kommer att 
hjälpa oss att fortsätta växa under kommande år”.  
 
 
För mer information, kontakta: 
Johan Sundelin, VD och koncernchef, tel 040 10 64 75 
Mats Lindroth, CFO, tel 040 10 62 00 


