
Fazer har avtalat om att sälja Fazer Food Services till Compass
Group PLC
Fazer-koncernen fokuserar på sina snabbrörliga konsumentprodukter samt direktförsäljning till konsument och har avtalat om att
sälja Fazer Food Services till Compass Group PLC. Förvärvet är villkorat av godkännande från EU-kommissionens
konkurrensmyndighet. 

Fazer Food Services är en välrenommerad aktör inom restaurang- och måltidstjänster i Norden. Med Compass Group PLC:s förvärv ges Fazer
Food Services bättre möjligheter att optimera och investera för att stärka sitt marknadserbjudande ytterligare. Compass Group PLC är en
ledande global aktör inom måltidsservice och supporttjänster med verksamhet i cirka 45 länder. Fazer-koncernen fokuserar på genomförande
av sin strategi med investeringar i tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

Fazer är idag en koncern med bred verksamhet och begränsade möjligheter att skapa synergi mellan verksamhetsdelarna snabbrörliga
konsumentprodukter samt restaurang- och måltidstjänster.

”Vi ser intressanta tillväxtmöjligheter i alla Fazer-koncernens verksamheter, där varje del har sina specifika investeringskrav. För att fokusera
våra insatser och möjliggöra tillväxt, behöver vi anpassa och effektivisera vår verksamhet. Vi är mycket glada över att Compass Group PLC
blir ny potentiell ägare till Fazer Food Services. För Fazer Food Services inleds en ny fas med ett ännu tydligare fokus på tillväxt och
utveckling av verksamheten. Fazer-koncernen kommer i sin tur investera de medel som erhålls från försäljningen i förverkligandet av sin
tillväxtstrategi”, säger Christoph Vitzthum, vd och koncernchef för Fazer-koncernen.  

Transaktionen har överenskommits till ett rörelsevärde uppgåendes till cirka 475 MEUR, exklusive justeringar till följd av tillträdesbokslut och
potential till uppsida enligt tilläggsköpeskilling.

Fazer har åtagit sig att stötta Compass Group PLC och Fazer Food Services för att möjliggöra en smidig övergång. För att främja Fazer Food
Services Finlands fortsatta framgång under Compass Group PLC:s ledarskap, har Fazer avtalat om att licensiera varumärket och konceptet
Fazer Food & Co i Finland under tre år. Licensavtalet kommer att utgöra en del av den mer omfattande finska affären. Det blir ett gemensamt
ekonomiskt intresse att Fazer Food Services och Compass Group PLC får fortsatta framgångar i Finland även efter avslutad transaktion.

Fokus på mat av hög kvalitet
”Fazer Food Services är ett väl ansett företag på den nordiska restaurang- och måltidsmarknaden i och likt Compass Group PLC, fokuserar
Fazer Food Services på hög kvalitet, kulinarisk innovation, utmärkt kundservice och hållbarhet. Det ska bli oerhört spännande att tillsammans
med våra redan nuvarande medarbetare i regionen vidareutveckla och förbättra kunderbjudandet på den nordiska marknaden”, säger
Dominic Blakemore, CEO för Compass Group PLC

Compass Group PLC är en global leverantör på marknaden för måltidsservice och supporttjänster med en omsättning på ca 26 miljarder €.
Man har verksamhet i cirka 45 länder, 600 000 anställda och serverar 5,5 miljarder måltider om året. Företaget är specialiserat på att med en
etablerad varumärkesportfölj erbjuda måltidsservice till kunder inom sektorerna Business & Industry, Healthcare & Seniors, Education, Sports
& Leisure and Defence, Offshore & Remote, med en etablerad varumärkesportfölj.

Fazer Food Services har under de senaste åren skapat en stark plattform för sin affär och är med ny ägare redo ta nya steg mot att ytterligare
utveckla restaurang- och måltidsmarknaden i Norden.

Fazer påskyndar sin omvandling
Fazer-koncernen påskyndar sin omvandling för att bli ett modernt och hållbart livsmedelsföretag. Nu ska Fazer-koncernen kraftsamla för att
genomföra sin kommande tillväxtstrategi med fokus på snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG) och konsumentriktad affärsverksamhet. Fazers
målsättning är att växa och nå ut till nya kunder i norra Europa och internationellt med ett relevant sortiment som baseras på starka
varumärken i växande kategorier.

Tillväxten bygger på koncernövergripande konsumentfokusering, innovationer och nära kundsamarbeten genom hela verksamheten, drivet av
investeringar i tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

”Detta innebär stora möjligheter för både Fazer-koncernen och Fazer Food Services, samtidigt som vi naturligtvis kommer att sakna våra
tidigare kollegor. Framtiden bjuder på intressanta och inspirerande möjligheter för medarbetarna i båda företagen”, säger Christoph Vitzthum,
vd och koncernchef, Fazer.  

Fazer Food Services totala personalstyrka om cirka 7000 personer ingår i affärsuppgörelsen. Fazer Food Services har totalt ca 1000
restauranger varav 230 i Sverige.

Förvärvet är villkorat av godkännande från EU-kommissionens konkurrensmyndighet.

Kort om Fazer Food Services

1000 restauranger totalt (230 i Sverige, 500 i Finland, 150 i Danmark, 120 i Norge och ett produktionskök i Estland)



Total omsättning 2018: 600 miljoner €
Totalt antal anställda cirka 7000. Varav 1400 i Sverige, 3900 i Finland, 1000 i Danmark, 600 i Norge och 70 i Estland

Kort om Compass Group PLC

Omsättning 26 miljarder €
45 länder
55 000 kundlokationer
600 000 anställda

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Liedholm, vd, Fazer Sverige, 072-211 40 85
Christine Kullgren, Vice President communications, Fazer Sverige, 073-062 32 13

Fazer-koncernen

1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av
glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som
erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt
måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i nio länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar
sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares
engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet
anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global
Compact.

Northern Magic. Made Real.


