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Fazer ostaa ruokailupalveluyrityksen Norjassa  

 
Fazer-konserni jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista ja ostaa 
Skandinavisk Mat Invest AS:n, joka puolestaan omistaa yritykset Wilberg 
AS, Maestro F&B AS ja Holmedals Kantineservice AS. Nämä yritykset 
toimivat ruokailupalvelualalla ja tarjoavat korkealuokkaisia 
sopimusruokailupalveluita keskittyen voimakkaasti asiakaslähtöisyyteen. 
Skandinavisk Mat Invest AS:n oston myötä Fazer Food Servicesistä tulee 
yksi Norjan johtavista yrityksistä sopimusruokailun alalla.    
 
Fazer vahvistaa korkealaatuista ruokailupalvelutarjontaansa Norjassa 
ostamalla 100 % Skandinavisk Mat Invest AS -yrityksen osakkeista. 
Skandinavisk Mat Invest AS omistaa yritykset Wilberg AS 
(sopimusruokailupalveluita Stavangerissa, Bergenissä ja Oslossa), Maestro 
F&B AS (ravintola- ja sopimusruokailupalveluita Stavanger Konserthusissa) ja 
Holmedals Kantineservice AS (sopimusruokailu- ja ravintolapalveluita 
Bergenissä). Yritykset tarjoavat korkealuokkaisia sopimusruokailupalveluita ja 
niiden toiminnan keskiössä ovat asiakkaat ja laatu.  
 
”Fazer haluaa vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden johtavana 
ruokailupalvelutoimijana. Jatkamme kasvustrategiaamme ostamalla nyt 
Skandinavisk Mat Invest AS:n, joka on vakaa, kasvava korkealaatuisia 
ruokailupalveluita tarjoava yritys. Ostamamme yritykset ovat Fazerin tavoin 
makuelämysten ja asiakaspalvelun asiantuntijoita”, sanoo Fazer-konsernin 
johtaja Christoph Vitzthum. 
 
”Fazer ja meidän konsernimme sopivat strategisesti hyvin yhteen”, sanoo 
Skandinavisk Mat Invest AS:n hallituksen puheenjohtaja Pål Asplin. 
”Liiketoiminnot täydentävät toisiaan ja olemme molemmat omistautuneita 
korkealaatuisille ruokailupalveluille.” 
 
Fazer Food Servicesistä tulee yksi Norjan johtavista 
sopimusruokailuyrityksistä. Skandinavisk Mat Invest AS:n 41 Stavangerin-, 15 
Oslon- ja 26 Bergenin-yksikön kanssa yrityksellä on yhteensä 126 yksikköä ja 
630 työntekijää Norjassa. Toimintoja kehitetään hyödyntäen molempien 
osapuolten toisiaan täydentävää osaamista: korkealaatuista tarjoomaa ja 
palvelua sekä tehokkaita toimintatapoja ja funktioita. 
 
”Missiomme on luoda makuelämyksiä. Skandinavisk Mat Invest AS:n yritykset 
ja Fazerin liiketoiminta Norjassa sopivat hyvin yhteen. Meille yhteistä on 
asiakaslähtöisyys ja korkeat laatuvaatimukset. Yritykset toimivat pääasiassa 
Stavangerissa ja Bergenissä, joten ne täydentävät erinomaisesti meidän 
nykyisiä ravintoloitamme, jotka toimivat lähinnä Oslossa. Uskon, että 



 
 
 
 
 
  

yhdistyminen hyödyttää kaikkia osapuolia”, sanoo Fazer Food Services -
liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Andreas Berggren.  
 
Yrityskauppa tulee voimaan, kun kaupan voimaantulon ehdot, mukaan lukien 
Norjan kilpailuviranomaisen hyväksynnän saaminen, on täytetty. 
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Fazer-konserni 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita 
sekä ruokailu-, ravintola- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa 
maassa ja vientiä yli 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Yrityksen 
menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen 
tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin ja osaaviin ihmisiin. Fazer 
noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin 
ja UN Global Compactin periaatteisiin. Fazer-konserni toimii kahdella liiketoiminta-
alueella. Fazer Brands on tunnettu maukkaista leipomotuotteista ja makeisista. Fazer 
Food Services tarjoaa hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluita 
sopimusruokailussa. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli lähes 1,7 miljardia 
euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. 

 
Skandinavisk Mat Invest AS (SMI) 
SMI perustettiin vuonna 2010 konsolidoimaan Norjassa toimivia sopimusruokailu-, 
ruokailupalvelu- ja kotiateriapalveluita tuottavia perheyrityksiä. Lukuisten 
onnistuneiden yritysostojen myötä konsernin liikevaihdon odotetaan ylittävän 400 
miljoonaa Norjan kruunua vuonna 2013. 
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