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Fazer köper Trensums Food, svensk tillverkare av 
växtbaserad dryck 
  
Fazer-koncernen har träffat överenskommelse om att köpa det svenska 
marknadsledande företaget Trensums Food, specialiserat på tillverkning av 
växtbaserade livsmedel och med strategiskt fokus på havredrycker. Trensums 
Food, och dess helägda dotterbolag, omsatte 779 miljoner kronor (ca 77 
miljoner euro) under räkenskapsåret som avslutades i april 2021. Trensums 
Food ägs för närvarande av Profuragruppen. Förvärvet är ett steg i 
verkställandet av Fazers tillväxtstrategi med ambitionen att bli en av de ledande 
aktörerna inom växtbaserad mat och dryck i norra Europa.  Förvärvet är 
villkorat av godkännande från svenska Konkurrensverket.   
  
Den globala efterfrågan på växtbaserade drycker, särskilt havredrycker, har visat stark 
tillväxt tack vare dryckernas goda smakprofil och låga klimatavtryck. Med betydande 
kapacitet samt effektiv och högklassig produktion är Trensums Food - en av Europas 
ledande tillverkare av havredrycker - väl positionerad att möta den ökade efterfrågan 
på växtbaserad mat. Förvärvet ger Fazer en betydande kapacitetsökning för 
havredrycker och en plattform för fortsatt tillväxt med möjlighet att nå nya marknader 
för non-dairy produkter. Trensums Food blir en del av affärsområdet Fazer Lifestyle 
Foods med inriktning på havrebaserade drycker, frukostprodukter, smoothies, 
växtbaserade måltider och foodtech.      
 
 “Fazers tillväxt är baserad på konsumentinsikter som omvandlas till innovativa 
produkter och matupplevelser med mening. Konsumenter efterfrågar alltmer nyttiga, 
växtbaserade produkter och vår ambition är att bli en av de ledande aktörerna på 
havre och växtbaserat i norra Europa. Förvärvet ger Fazer en ännu starkare ställning i 
en snabbväxande kategori och möjlighet att expandera på nuvarande och framtida 
marknader. Med lång erfarenhet inom havredrycker kommer Trensums Food tillföra 
oss expertis inom tillverkning samt forskning och utveckling, vilket ytterligare bidrar till 
Fazers redan starka kompetens inom havre”, säger Christoph Vitzthum, koncernchef 
för Fazer-koncernen. 
 
”Jag är mycket glad över att Fazer, ett nordiskt företag med fokus på matupplevelser 
och med lång historia, blir ny ägare av Trensums Food. I Fazer ser vi en stark ägare, 
som är duktig på havre och vill satsa inom växtbaserade produkter. Detta skapar goda 
möjligheter för Trensums fortsatta utveckling, vilket självklart också är positivt för 
Tingsryd som ort”, säger Mikael Thörnkvist, VD för Profura AB, ägare 
av Trensums Food AB.  



 

 

 

  

Fazer förvandlas till ett modernt hållbart matföretag och fortsätter implementera sin 
ambitiösa tillväxtstrategi genom att positionera sig som en ledande aktör inom 
växtbaserat i norra Europa.  
 
2019 köpte Fazer det finska företaget Kaslink, specialiserat på att utveckla och 
tillverka växtbaserad mat. Den moderna produktionsanläggningen som ligger i Koria, 
Finland, är specialiserad på att utveckla och producera nordiska livsmedel 
inklusive havrebaserade drycker, snacks och matlagningsprodukter som säljs under 
varumärket Fazer Aito.  För att påskynda den organiska tillväxten inom växtbaserat 
investerar Fazer för närvarande i ökad kapacitet i Koria. Även Trensums Food AB 
investerar i ytterligare kapacitet, som kommer att tas i bruk under 2022. 
 
Under de senaste tre åren har Fazer investerat totalt drygt 200 miljoner euro i sina 
hemmamarknader. Huvuddelen av investeringarna har gjorts i att utveckla 
havreverksamheten. Nyligen har företaget bland annat fördubblat havrekvarn-
kapaciteten i såväl Lidköping, Sverige som Lahtis, Finland.   
  
Trensums Food AB i korthet   
 
Trensums Food är ett tillväxtföretag och en ledande aktör inom flytande växtbaserade 
livsmedel med havredryck som huvudfokus. Företaget var först i världen med 
kommersiell produktion av havredryck och säljer idag sin havredryck till stora delar av 
världen. Under de senaste åren har Trensums Food gjort investeringar i utökad 
kapacitet på basen av en stark efterfrågan som även fortsätter öka – något som 
skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt framöver. Trensums Food ingår i Nordic 
Food Group AB som ägs av Profura AB. Trensums Food, och dess helägda 
dotterbolag, omsatte 779 miljoner kronor (ca 77 miljoner euro) under räkenskapsåret 
som avslutades i april 2021. Trensums Food har ca 180 anställda i Tingsryd, Sverige. 
 
 
För mer information:  
  
Fazer-koncernens mediaservice, tfn. +358 40 668 2998, media@fazer.com  
  
Fazer-koncernen  
 
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 
öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med missionen att skapa mat med mening – 
och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Enligt 
sin vision För perfekta dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. 
Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på 
innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall 
uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, 
har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2020 
uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 8 500. Fazers verksamhet följer 
etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet 
Global Compact.  
  
Northern Magic. Made Real.  
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