
   
  
 
     Svenstrup den 22.5. 2008 
 
ESBJERG CATERING A/S MED I DANSK CATER A/S 
 
Dansk Cater A/S har indgået aftale om køb af Esbjerg Catering A/S med den hidtidige ejer Flec 
Holding ApS. 
 
Esbjerg Catering A/S har siden starten i 1989 være drevet som en lokal foodservice grossist i 
Sydvestjylland med fokus i og omkring Esbjerg. Virksomheden har vokset gennem årene ved at 
fokusere på en fleksibel service til sine kunder.  
 
”Vi tror at et samarbejde i Dansk Cater er den rette langsigtet løsning for Esbjerg Catering. I dagens 
foodservice marked er konkurrencen hård, men vi tror på at service er nøgleordet for vores kunder, 
og det mener vi har været vores succes. Vi føler at vi har fundet den rette kobling mellem lokal 
service og stordriftsfordele ved at gå sammen med Dansk Cater” udtaler Lene Røn Jensen adm. 
direktør hos Esbjerg Catering. 
 
”Den lokale kompetence og knowhow som Esbjerg Catering har bygget deres forretning på ligger 
meget tæt på de værdier vi har i Dansk Cater. Det glæder os meget at Lene og Flemming og deres 
team kommer med i Dansk Cater og vi ser frem til at styrke vores lokale tilstedeværelse i det 
Sydvestjyske” siger Leon Sørensen, adm. direktør i Dansk Cater A/S. 
 
Dansk Cater A/S består af 15 selvstændige foodservice grossister og salgsselskaber i Danmark og er 
en del af Euro Cater Koncernen. I koncernen indgår også Svensk Cater AB, som fra 19 afdelinger 
leverer til storkøkkener i hele Sverige. PolCater er koncernens polske selskab, som fra 7 lagre 
distribuerer til foodservice branchen i Polen. 
Euro Cater koncernen forventer en omsætning i indeværende år på ca. DKK 5,3 mia. og har ca. 
1400 ansatte fordelt på 41 distributions- og salgsafdelinger i Danmark, Sverige og Polen. 
Euro Cater er ejet med 50 % af den nordiske kapitalfond Altor samt med 50 % af ledende 
medarbejdere i koncernen. Ejerkredsen udvides i forbindelse med denne transaktion.  
 
For yderligere information om koncernen: 
 
www.cater.dk 
www.esbjergcatering.dk 
www.altor.com   
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