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Tetra Laval förvärvar Simonazzi 
 
Tetra Laval och SIG har idag träffat ett avtal som innebär att Tetra Laval förvärvar SIG 
Simonazzi (fyllningsutrustning) och SIG Alfa (etiketteringsutrustning). De två företagen 
hade under 2004 en gemensam försäljningsvolym på 320 miljoner Euro och ca 1500 
anställda. De förvärvade företagen kommer att ingå i Sidel – den industrigrupp inom 
Tetra Laval som fokuserar på utrustning för plastförpackningar. 
 

- Genom detta förvärv kommer Sidel att på ett bättre sätt kunna tillgodose kundernas 
behov av fyllningsutrustning för drycker. Genom att införliva Simonazzis och Alfas 
utrustning i Sidels produktutbud, kan vi erbjuda våra kunder en mera komplett 
produktportfölj, säger Larry Pillard, styrelseordförande i Tetra Laval gruppen. 

 
Simonazzi är sedan 150 år ett välkänt varumärke för fyllningsutrustning och kan erbjuda 
en produktportfölj med utrustning för vatten, kolsyrade och känsliga drycker – med 
teknologi för både varmfyllning och aseptik. 
 

- Förvärvet av Simonazzi betyder att Sidel kan komma in på marknaden för glas och 
burköl och erbjuder därför ytterligare möjligheter för ölindustrin, säger Larry Pillard. 

 
Förvärvet är villkorat av bland annat godkännanden från relevanta myndigheter. 
 
Fakta om företagen: 
 
SIG Simonazzi konstruerar, tillverkar och säljer maskiner, kompletta linjer och totalentreprenadsystem för 
fyllning och förpackning av drycker som öl, läsk, mineralvatten, juice, mjölk och mjölkbaserade drycker, vin 
och sprit i plast- och glasflaskor samt burkar. Baserat i Parma och med anläggningar i Italien, Brasilien, 
Mexiko och Kina, har företaget försäljningskontor över hela världen. 
 
SIG Alfa har sedan 1976 varit ett av de mest specialiserade företagen inom tillverkning av automatiska 
etiketteringsmaskiner och är idag en ledande leverantör på världsmarknaden. Deras produkter täcker 
traditionellt alla etiketteringsområden, men genom åren har företaget alltmer fokuserat på snabba roterande 
maskiner för läskedrycker och dryckesmarknaden i allmänhet. 
 
Sidel är världsledande inom utrustning för plastförpackningar. Företagets verksamhetsområde sträcker sig 
från formgivning av flaskor till konstruktion av kompletta buteljeringslinjer inkluderande all slags utrustning  - 
från förpackningstillverkning till lastning på pallar av den färdiga produkten. Utrustningen kan användas för 
alla typer av livsmedel såsom kolsyrade drycker, vatten, matolja, mjölk, te, juice och öl. Under 2004 uppgick 
försäljningen till 825 miljoner Euro och antalet anställda till 4 000. 
 
Tetra Laval är en privatägd industrikoncern med ursprung i Sverige och huvudkontor i Schweiz. Den 
operationella verksamheten är organiserad inom tre självständiga industrigrupper: Tetra Pak, DeLaval och 
Sidel. De tre industrigrupperna fokuserar på system för produktion och distribution av livsmedel. Tetra Laval 
gruppen hade 29 500 anställda och en omsättning på 9 miljarder Euro under 2004. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta Informationsdirektör Jörgen Haglind,  
0708 – 36 46 10 
 


