Eckes-Granini erhverver dansk juiceproducent Rynkeby fra Arla

Nieder-Olm, den 18. maj 2016.
Eckes-Granini Group GmbH, international koncern med speciale i ikkealkoholholdige frugtdrikke under Eckes AGs paraply, annoncerede købet af
juiceproducent Rynkeby Foods A / S, der ligger i Ringe på Sydfyn. Sælgeren er
det internationale mejeriselskab Arla Foods amba. Parterne har aftalt ikke at
oplyse købsprisen.

Med 200 ansatte og en årlig produktion på over 130 mio. liter, er Rynkeby den
førende juice- og saftproducnt i de nordiske lande. De to varemærker Rynkeby og
God Morgon har tilsammen en stærk, markedsledende position i Danmark.
Rynkebys største udenlandske marked er Sverige. Mere end 50 forskellige sorter
frugt og bær fra 25 forskellige lande behandles på produktionsanlægget i Ringe.

Thomas Hinderer, bestyrelsesformand og administrerende direktør for EckesGranini Group, udtaler "Vi er stolte af at byde velkommen til Rynkeby Foods,
dets meget engagerede og professionelle team samt to nye, stærke væremærker i
Eckes-Granini Group. Varemærkerne Rynkeby og God Morgon fuldender vores
portefølje perfekt. Vi er nu nummer et i otte europæiske lande, og vi fortsætter
med at forfølge vores succesfulde kurs som den førende leverandør af
frugtholdige drikkevarer

Povl Krogsgaard, vice-CEO, Arla Foods amba, er overbevist om, at EckesGranini fremadrettet er et strategisk bedre match til Rynkeby:

"I løbet af de seneste to årtier, har Arla solgt datterselskaber, der ikke har en
direkte forbindelse til mejeriproduktion med det formål at fokusere på vores
kerneforretning. Rynkeby er det sidste tilbageværende datterselskab i Arlakoncernen som ikke har tilknytning til mælk, og vi mener, at Rynkeby vil være
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bedre stillet under ejerskab af Eckes-Granini, der kan tage virksomheden til det
næste niveau i den fremtidige udvikling. "

Eckes-Granini følger forsat sit erklærede mål om at kombinere organisk vækst
med ekstern vækst gennem opkøb af førende varemærker. Med indlemmelsen af
disse to nye varemærker, kontrollerer koncernen nu elleve strategiske varemærker
i Europa. Efter sit seneste køb er Eckes-Granini nu markedsleder i Danmark og
Sverige, og har udvidet sin markedandel i Finland. Koncernen var allerede
repræsenteret i den nordiske region med med fuldtejede datterselskaber i Litauen,
Finland og Sverige.

Thomas Hinderer er især glad for, at dette strategisk opkøb er blevet gennemført i
det første år med Eckes-Grannis Agenda 2020: "Et af de centrale punkter i vores
Agenda 2020 er at fokusere på vores internationale varemærkeportefølje. Vi er
den drivende kraft, når det kommer til yderligere konsolidering af det europæiske
juicemarked.

Om Rynkeby:
Rynkeby Foods A / S er dansk leverandør af juice og frugtdrikke og producerer
årligt mere end 130 mio. liter til forbrugere primært i Danmark og Sverige.
Omsætningen i 2015 var ca. 1 milliard kroner (mere end 130 mio euro).
Virksomheden har 200 ansætte. Hovedsæde og vigtigste produktionssted er
beliggende i Ringe, Danmark.

Om Arla Foods
Arla Foods er et internationalt mejeriselskab, der ejes af 12.700 landmænd fra
Danmark, Sverige, England, Tyskland, Belgien, Luxemburg og Holland. Arla
Foods er en af de stærkeste spillere i den internationale mejeriarena, med en bred
vifte af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Kendte mærker som Lurpak® og
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Castello® hører til Arla-familien. Arla Foods er også verdens største producent af
økologiske produkter

Om Eckes-Granini
Eckes-Granini Group GmbH er en international koncern med speciale i ikkealkoholholdige frugtdrikke under Eckes AGs paraply. Med det internationale
premium varemærke Granini samt stærke lokale mærker, herunder Brämhults,
Elmenhorster, Joker, Hohes C, Marli, Pago, Sió und YO Sirup, har koncernen en
førende position på det europæiske frugtdrikkemarked. Eckes-Granini koncernen
opererer (gennem fuldtejede datterselskaber i mange tilfælde) i Østrig, Belgien,
Kroatien, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Litauen, Rumænien,
Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet, Skandinavien og Schweiz og beskæftiger omtrent
1.500 medarbejdere. Eckes-Granini sælger sine produkter i både detailhandlen og
i out-of-home-sektoren i over 80 forskellige lande.

For yderligere information kontakt venligst:
Rynkeby Foods A/S, CEO Jørgen Dirksen, Tlf: 63623200 Mobil: 24870600
eller
Sybille Geitel und Britta Fey, Engel & Zimmermann AG
Unternehmensberatung für Kommunikation
Am Schlosspark 15, 82131 Gauting bei München
Telephone: 0 89 / 89 35 633, Mobile: 01 51 / 15 14 16 37
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