DLG sælger Samsø Syltefabrik og European Freeze Dry til Erhvervsinvest
Frasalget til Erhvervsinvest skal sikre de to selskabers fremtidige udvikling og følger DLG’s strategi om at
fokusere på kerneforretningen.
DLG har indgået en aftale om at frasælge de to datterselskaber European Freeze Dry og Samsø Syltefabrik
til danske Erhvervsinvest. Frasalget af de to markedsledende selskaber sker som led i eksekveringen af
DLG’s strategi om at øge fokus på kerneforretningsområderne grovvarer, vitaminer og mineraler samt service og energi.
”Dette er endnu et vigtigt skridt på vejen til at styrke vores kerneforretning, og vi er meget tilfredse med at
videregive ejerskabet af disse to virksomheder. I Erhvervsinvest har vi fundet den rigtige køber, der er villig
til at investere i den fortsatte udvikling af selskaberne og deres medarbejdere,” siger Kim Balle, CFO i DLGkoncernen.
Erhvervsinvests managing partner og direktør, Thomas Marstrand, glæder sig over købet af de to selskaber.
”Begge selskaber er markedsledere på deres respektive nichemarkeder, og vi mener de begge står over for
flere interessante muligheder for at vokse yderligere både organisk og via opkøb. Vi ser meget frem til at
forsætte selskabernes flotte udvikling ud fra det stærke fundament, som dygtigt er skabt af selskabernes
ledelser og medarbejdere,” siger Thomas Marstrand.
European Freeze Dry er en ledende Europæisk leverandør af frysetørringsprodukter og -tjenester med fabrikker i Danmark og England. Selskabet frysetørrer en bred vifte af produkter til flere brancher, herunder
frysetørrede færdigretter og bakteriekulturer for bl.a. Chr. Hansen.
Frysetørring er en af de bedste tørringsmetoder idet produkterne bevarer deres smag, vitaminer, næringsværdi og andre kritiske egenskaber. Samtidig opnås en meget lang holdbarhed. European Freeze Dry har
mere end 50 års erfaring med frysetørring og har skabt stærke positioner i udvalgte nicher.
Samsø Syltefabrik er den førende danske leverandør at sylte- og survarer, og som traditionsrig dansk fødevareproducent møder selskabet med sin position og brand markedets ønske om flere lokale fødevarer med
en historie.
Kunderne består primært af de største danske aktører indenfor detail, catering og fødevareindustri. Ud
over private label-produktioner, ejer fabrikken mærkerne Samsø Syltefabrik, Samsø og Trolleborg.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Kim Balle, CFO, DLG-koncernen: +45 2550 1406; kma@dlg.dk
Thomas Marstrand, managing partner og direktør, Erhvervsinvest: +45 7020 3295 eller +45 2165 9326;
tm@erhvervsinvest.dk
Om DLG a.m.b.a. – se i øvrigt: http://group.dlg.dk/
Om Erhvervsinvest – se i øvrigt: www.erhvervsinvest.dk
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Erhvervsinvest
Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder i forbindelse med generations- og
ejerskifter.
Investorerne i Erhvervsinvest er blandt andet: Nykredit, AP Pension, Fagbevægelsens Erhvervsinvestering,
Spar Nord Bank, PFA, CW Obel og Dansk Vækst Kapital
Erhvervsinvest ejer i dag aktiemajoriteten i:
Riegens A/S (www.riegens.dk)
Danmarks største og førende producent af belysningsarmaturer.
Mejerigaarden A/S (www.premieris.dk)
Danmarks største producent af iskrem, som sælges under mærkerne Premier Is, Polar Is og Bravissimo.
Epoke A/S (www.epoke.dk)
Førende producent af maskiner og udstyr til glatførebekæmpelse
Tresu A/S (www.tresu.dk)
Ledende producent af flexo trykmaskiner til den emballageproducerende industri
Damolin A/S (www.damolin.dk)
Ledende mineralvirksomhed, med aktiviteter inden for kattegrus, olie- og kemikalieabsorbenter samt pulverog granulatprodukter til industrielle formål.
Pro Design International A/S (www.prodesigndenmark.com)
Pro Design International A/S er en international koncern, som designer, udvikler og sælger brillestel under
eget varemærke
Scanbur A/S (www.scanbur.eu)
Ledende nordisk leverandør af laboratorieudstyr.
Gertsen & Olufsen A/S (www.g-o.dk)
Førende producent af produkter til den maritime sektor og off-shore industrien
LogoPaint A/S (www.logopaint.com)
Globalt ledende leverandør af 3D skiltning - primært til sportsbegivenheder
PCH Engineering A/S (www.pch-engineering.dk)
Førende producent af vibrationsmonitorer til roterende maskiner herunder bl.a. vindmøller
Erhvervsinvest har tidligere blandt andet solgt:
Roshield A/S (www.roshield.dk)
Danmarks førende virksomhed inden for udvikling, design, produktion og salg af ballistisk beskyttelse til køretøjer, skibe, fly og personel.
Vikima Seed A/S (www.vikima-seed.dk)
Danmarks førende producent af grøntsagsfrø.
Handler A/S (www.handler.dk)
Ledende producent af lagerautomater og lagerreoler.
Elite Gaming A/S (www.elitegaming.dk)
Den førende opstiller af gevinstgivende spilleautomater i Danmark.
Ellegaard A/S (www.ellepot.dk)
Markedsledende producent af substratpotter og maskiner til gartnerisektoren.
Krøger A/S (www.mk-guns.dk)
Markedsledende producent af fugepistoler til det professionelle segment
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