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Lantmännen förvärvar det danska bolaget Agro Bizz A/S
Lantmännen meddelar idag att koncernen förvärvar det danska lantbruksföretaget
Agro Bizz A/S. Genom affären stärker Lantmännen sin position inom spannmålshandel
och tar samtidigt ett första steg in på den danska lantbruksmarknaden.
Lantmännen har träffat avtal om förvärv av det danska lantbrukshandelsföretaget Agro Bizz.
Bolagets verksamhet innefattar handel med spannmål och försäljning av lantbruksprodukter.
Omsättningen 2012 uppgick till 200 miljoner danska kronor och verksamheten finns i
Odense. Genom uppköpet får Lantmännen ökad närvaro på den danska marknaden.
– Danmark är en viktig marknad i Östersjöområdet. Genom förvärvet stärker vi vår
konkurrenskraft på den danska marknaden och skapar nya expansionsmöjligheter. Agro Bizz
är en stark regional aktör med betydande tillväxtmöjligheter, säger Bengt-Olov Gunnarson,
styrelseordförande i Lantmännen.
Bolagets nya namn blir Lantmännen Agro Bizz. Verksamheten med fyra medarbetare
kommer att ingå i Lantmännen Lantbruks avdelning för Inköp och spannmålsförsäljning.
– Vi är väldigt glada över att få genomföra den här affären. Agro Bizz passar väl in i vår
verksamhet och innebär ett viktigt tillskott inom ett område där vi ser många nya
affärsmöjligheter, säger Mikael Jeppsson, chef för Inköp och spannmålsförsäljning på
Lantmännen Lantbruk.
Dick Rytterdahl, Divisionscontroller på Lantmännen Lantbruk blir ny vd för Agro Bizz.
För mer information, kontakta:
Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande i Lantmännen, tel: 070-577 0586
Mikael Jeppsson, chef Inköp och spannmålsförsäljning, Lantmännen Lantbruk,
tel: 070-319 5360

Fakta/ Lantmännen Lantbruk
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Vi ägs av 33 500
svenska lantbrukare, har ca 8 600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt
företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har

forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer
på: www.lantmannen.se/omlantmannen
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och
animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på
www.lantmannenlantbruk.se

