PRESSMEDDELANDE

COMPASS GROUP PLC FÖRVÄRVAR FAZER FOOD SERVICES
11 juni 2019: Compass Group PLC, en ledande global koncern inom måltidstjänster, har tecknat avtal med
Fazer Group, en internationell familjeägd koncern för snabbrörliga konsumentvaror, om att förvärva Fazer
Food Services för ett företagsvärde på cirka 475 miljoner euro1.
Fazer Food Services är en välrenommerad restaurangverksamhet i Norden. Under 2018 uppgick intäkterna
till ca 600 miljoner euro. Företaget har verksamhet i Finland, Sverige, Norge och Danmark inom flera
sektorer, bland annat företag och industri, utbildning, hälsovård, äldreomsorg och försvar.
Förvärvet blir en förstärkning av Compass Groups aktuella utbud och ger utrymme för Compass att skapa
mer lockande och innovativa lösningar för sina kunder och konsumenter. Gemensamt för de båda företagen
är ett tydligt fokus på högkvalitativ mat, hög kundservice och hållbarhet.
Compass Group är en av världens ledande leverantörer inom måltidstjänster och har verksamhet i 45 länder,
cirka 600 000 medarbetare över hela världen och serverar över 5,5 miljarder måltider per år. Huvudkontoret
ligger i Storbritannien. Compass Group bedriver verksamhet under ett antal varumärken på den nordiska
marknaden, bland annat Eurest, Chartwells, Medirest, ESS och Levy Restaurants.
Dominik Blakemore, CEO på Compass Group PLC, säger: ”Fazer Food Services är en respekterad
leverantör av måltidstjänster i Norden, och precis som Compass lägger de fokus på högkvalitativ mat,
kulinarisk innovation, hållbarhet och utmärkt kundservice. Jag är glad att vi tillsammans med våra kollegor i
regionen kommer att kunna stärka vårt kunderbjudande ytterligare på den nordiska marknaden.”
Christoph Vitzthum, CEO och koncernchef för Fazer Group, säger: ”Vi är övertygande om att Compass blir
ett bra hem för Fazer Food Services. Det är en ledande leverantör av måltidstjänster med global räckvidd
och tydligt syfte. Våra företag har liknande värderingar med tydligt fokus på mat, enastående kundservice
och engagemang för personalen. Samtidigt som det är ledsamt att se så många av våra kollegor lämna
Fazer Group för att bli en del av Compass, så tror vi att det här förvärvet gör det möjligt för Fazer Food
Services att uppnå sin fulla potential.”
Försäljningen förutsätter ett konkurrensgodkännande från EU-kommissionen. Efter godkännandet kommer
de 6 000 personer som arbetar för Compass Group PLC i regionen att utökas med Fazer Food Services
7 000 anställda.
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Initial köpeskilling beräknas till 420 miljoner euro och den villkorade köpeskillingen ska betalas inom sju år.
De exakta sifforna är beroende av på justeringar vid utgående balansräkning och potential för tilläggsköpeskilling.

Information till redaktörer
Om Compass Group PLC
Compass Group PLC är en världsledande koncern inom måltidstjänster. Årsintäkterna uppgick till 23,24
miljarder GBP fram till 30 september 2018. Koncernen har verksamheter i 45 länder, cirka 600 000 anställda,
och serverar mer än 5,5 miljarder måltider per år. Compass är specialiserat på att tillhandahålla
måltidsservice och supporttjänster inom företag och industri, hälsovård och äldreomsorg, utbildning, sport
och fritid, försvar, offshore/avlägsna platser, och har en etablerad varumärkesportfölj.

Om Fazer Food Services
Fazer Food Services är en förstklassig måltidsleverantör i Norden som driver mer än 1 000 restauranger och
serverar närmare en halv miljon måltider varje dag. Företaget har omkring 7 000 anställda i Finland, Sverige,
Danmark och Norge, och hade 2018 en omsättning på ca 600 miljoner euro. Fazer Food Services driver
även ett produktionskök i Estland. Fazer Food Services specialiserar sig på högkvalitativa måltidslösningar
för kunder inom företag och industri, utbildning, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och försvar.

