Lantmännen Aspen förvärvar den franska alkylatbensinproducenten Marline
Lantmännen satsar i Frankrike och förvärvar det marknadsledande företaget inom specialbränsle, Marline.

Lantmännen fortsätter att växa på alkylatbensinmarknaden. Sedan koncernen köpte svenska Aspen för tio år sedan har Lantmännen Aspen
utvecklats till att bli en ledande aktör inom specialbränsle på flera marknader i Europa. Som nästa steg i utvecklingen förvärvar Lantmännen Aspen
nu Frankrikes ledande alkylatbensinproducent.
– Frankrike är en viktig marknad för Lantmännen Aspen. Det finns en stor tillväxtpotential på alkylatmarknaden och förvärvet av Marline gör det
möjligt för oss att utöka vårt erbjudande i Frankrike och växa utanför premiumsegmentet, säger Claes Alin, vd på Lantmännen Aspen.
Marline är det ledande företaget i Frankrike inom specialbränslen och färdiga blandningar för små motorer och har en stark position inom bygg- och
anläggningssegmenten samt i bygg- och detaljhandeln. Marline har en omsättning på drygt 20 miljoner euro och sysselsätter ett tjugotal personer.
Lantmännen Aspen är en del av energidivisionen inom Lantmännenkoncernen och är Europas största alkylatbensinleverantör.
Bilder finns på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/
För mer information, kontakta gärna:
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E-post: claes.alin@lantmannen.com
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Om Lantmännen Aspen
Lantmännen Aspen är ett svenskt världsledande varumärke av specialanpassade drivmedel. Aspen erbjuder bränslen för de flesta bensindrivna småmotorer inom allt från trädgårds- och
skogsarbete, till båtliv och motorsport. Aspen vill göra det enkelt för såväl professionella användare som för privatpersoner att göra skillnad för miljön. Huvudkontoret i Hindås nära sjön
Aspen rymmer såväl forskning och utveckling som produktion. Aspen finns representerade i 22 länder och ägs sedan 2006 av Lantmännen. Läs gärna mer på www.aspen.se
Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har
verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest
kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i
generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

