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ATRIA FÖRVÄRVAR RIDDERHEIMS
Ridderheims går samman med Atrias bolag Falbygdens Ost
Nordens starkaste och mest spännande sortiment inom delikatesser skapas när Ridderheims,
med välkända inläggningar, ölkorvar och skinkor, går ihop med Atrias dotterbolag Falbygdens
Ost, som har några av Sveriges mest omtyckta ostar i sortimentet. Sammanslagningen skapar
Nordens största delikatessföretag vilket även banar väg för ökad export av kvalitetsdelikatesser, inte minst inom Atrias redan existerande marknader Finland, Danmark och
Ryssland. Genom förvärvet stärker Atria sin position inom delikatesser, som är ett av de
snabbast växande segmenten inom dagligvaror.
”Ridderheims och Atria passar varandra som hand i handske. Vi är stolta över att vi får förtroendet att
tillsammans med grundarna ta ett starkt entreprenörsdrivet företag in i nästa utvecklingsfas. Med
Ridderheims och Falbygdens Ost blir Atria den mest spännande och kompletta leverantören av
delikatesser i Norden”, säger Christer Åberg, VD för Atria Scandinavia.
Ridderheims exporterar idag sina varor till elva länder men kommer med affären att ha förutsättningar
att öka försäljningen och exportandelen ytterligare genom Atrias starka ställning och distributionsnät i
Finland, Danmark och Ryssland. Samtidigt ger Ridderheims distributionsnät förutsättningar för ökad
export av Falbygdens Osts produkter.
Säljarna Christer Ridderheim och Peter Grönvall stannar i det nya gemensamma företaget.
Ridderheims varumärke är en viktig del i det nya företaget och verksamheten blir kvar i Göteborg, där
bolaget haft sin bas ända sedan starten.
”När jag startade verksamheten hemma i köket i maj 1987 kunde jag aldrig drömma om att vi drygt
tjugo år senare skulle ha byggt upp ett företag som omsätter närmare 500 Mkr om året. Det känns
naturligt att gå vidare in i nästa fas av vår internationalisering med hjälp av en ägare som kan branschen
och har starka finansiella muskler”, säger Christer Ridderheim.
Atriakoncernen omsätter 12 miljarder kronor om året. Finland och Sverige är bolagets största
marknader. Förutom Falbygdens Ost är Arbogapastej, Pastejköket, Lönneberga, Sibylla och Lithells
välkända varumärken. Till ny vd för Ridderheims föreslås Christer Lundin, i dag vd för Falbygdens Ost
som har anor från 1878 och sin bas i Falköping, mitt i Västergötland.
”Ridderheims och Falbygdens Ost kan tillföra varandra mycket. De två företagens produkter möter
konsumenterna på samma ställe, i butikernas delikatessdiskar. Jag hoppas att samgåendet på sikt kan
leda fram till nya produkter och erbjudanden”, kommenterar Christer Lundin.
”Vi ser vissa kostnadssynergier, men det främsta syftet med affären är att skapa Nordens starkaste och
mest spännande sortiment inom delikatesser”, säger Christer Åberg.
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Genomförandet av affären kräver svenska Konkurrensverkets godkännande, som sannolikt kan komma
under andra hälften av juni. Atria planerar att konsolidera Ridderheims från den 1 juli 2008.
För ytterligare information:
Matti Tikkakoski, CEO Atria, +358 502582
Christer Åberg, VD Atria Scandinavia, 0703-906100
Christer Lundin, VD Falbygdens Ost, 0705-169877
Christer Ridderheim, Ridderheims, 0703-473094
Peter Grönvall,Ridderheims, 0703-473080
Ridderheims Delikatesser säljer Europas finaste delikatesser, både egentillverkade och importerade.
Bolaget har 110 anställda och omsättningen för räkenskapsåret 2007/08 beräknas till 475 MSEK. Den största
delen av försäljningen sker i Sverige men bolaget exporterar även delikatesser till bl a Norge, Danmark,
Finland, Island, Holland, Belgien och Grekland.
Atria Abp är en nordeuropeisk livsmedelskoncern med säte i Finland. År 2007 var Atriakoncernens
omsättning ungefär 12 miljarder kronor. Atriakoncernen har tillverkning och försäljning i fyra geografiska
områden: Finland, Skandinavien (Sverige och Danmark), Ryssland och Baltikum. Antalet anställda i
koncernen är ungefär 5 900 personer. Atria Scandinavia har 1 700 medarbetare och en årlig omsättning på
drygt 4 miljarder kronor. Kända och älskade varumärken är bland annat Falbygdens Ost, Sibylla, Lithells,
Arbogapastej, Pastejköket, Lönneberga och 3-Stjernet. Atrias aktie är noterad på Helsingfors Börs.

