
Lantmännen Aspen förvärvar brittiska Coryton
Lantmännen Aspen expanderar internationellt genom förvärvet av bränsletillverkaren
Coryton. Med stark bas i Storbritannien och verksamhet på både europeiska och
amerikanska kontinenten skapar förvärvet möjligheter och synergier inom det växande
segmentet för hållbara bränslen.

Som ett steg i sin tillväxtstrategi förvärvar Lantmännen Aspen brittiska Coryton, en ledande
leverantör av specialanpassade och hållbara bränslen. Förvärvet ämnar skapa synergier för båda
bolagen samtidigt som de kommer fortsätta att verka som separata bolag och erbjuda sina
kunder samma högkvalitativa produkter och servicenivåer som tidigare.

– Corytons fokus på hållbara bränslen, höga tekniska kompetens, innovativa förhållningssätt till
R&D och meriter vad gäller affärsutveckling gör dem till ett värdefullt tillskott till Lantmännen
Aspen. Det är glädjande att få välkomna Coryton in i Lantmännenkoncernen, säger Claes Alin,
vd, Lantmännen Aspen.

– Förvärvet av Coryton stärker Lantmännen Aspens position som ett av de ledande företagen på
den europeiska marknaden för specialanpassade bränslen, samtidigt som utsikterna för
ytterligare internationell expansion stärks, säger Magnus Kagevik, COO och chef för division
Energi, Lantmännen.

– Att utbyta kunskap och metoder med ett företag som Lantmännen Aspen skulle vara en
tillgång för vilket företag som helst och då vi delar gemensamma mål för att utveckla nya
marknader och produkter med särskilt fokus på hållbarhet finns det en tydlig logik i att gå
samman. Vi är stolta över att ingå i Lantmännenkoncernen och ser fram emot att utveckla ett
starkt partnerskap, säger Andrew Willson, vd, Coryton.

Coryton producerar specialanpassade och hållbara bränslen för ett brett spektrum av
användningsområden inom motorsport, personbilar, luftfart, marint och andra typer av
motorapplikationer.

Lantmännen Aspen är en del av division Energi i Lantmännenkoncernen och är Europas största
alkylatbensinleverantör.

För mer information, kontakta gärna:

Claes Alin, vd, Lantmännen Aspen
E-post: claes.alin@lantmannen.com

Andrew Willson, vd, Coryton
E-post: andrew.willson@coryton.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Coryton
Coryton är ett unikt teknologiskt företag som specialiserat sig på design, formulering och blandning av skräddarsydda bränslen,
med ett särskilt fokus på innovativa och hållbara lösningar, skapade genom sitt ”SUSTAIN” varumärke. Coryton bildades 2010 och
har sedan dess utökat sina förmågor och kundbas till nivåer som gör företaget till Europas ledande bränsleteknologiproducent.
Coryon har sitt huvudkontor i Essex, intill Thamens mynning, kontor i Tyskland och Korea, och ytterligare blandnings- och
förvaringsmöjligheter i Belgien. Corytons slogan ”For a Cleaner Future” understryker företagets engagemang för att hjälpa sina
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kunder att tackla klimatförändringar. För mer information: www.Coryton.com

Lantmännen Aspen
Lantmännen Aspen är en svensk världsledande tillverkare av miljöanpassade drivmedel för småmotorer inom allt från trädgårds-,
skogsarbete och byggindustri, till båtliv och motorsport med omtanke om människa, maskin & miljö. Huvudkontoret i Hindås
rymmer såväl forskning och utveckling som produktion med full kvalitetskontroll. Aspen säljer sina produkter i ett 30-tal länder och
ingår i Lantmännenkoncernen. Inom Aspengruppen ingår även den franska bränsletillverkaren Marline och
smörjmedelsvarumärket Agrol. 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
19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 48 miljarder SEK 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, Korvbrödsbagarn och Hatting. 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.s
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