
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Svenstrup J, den 12. oktober 2007  
 
 
 
FÄRSKVARUCENTRALEN i Karlstad, Sverige opkøbes af EURO CATER 
A/S, og indgå dermed i Nordens største foodservice grossist. 
 
Euro Cater A/S, som ejes 50% af Euro Caters ledelse og 50% af Altor, har købt Färskvarucentralen 
af de tidligere ejere Tomas Narving og Per-Eric Fernlöf. Sælgerne bliver som en del af 
transaktionen medejere i Euro Cater A/S.  
 
Färskvarucentralen vil indgå som en del af Svensk Cater AB, som er et datterselskab af Euro Cater 
A/S. Euro Cater er den førende foodservice grossist i Norden og har efter opkøbet af 
Färskvarucentralen en omsætning på ~DKK 4,8 milliarder. Koncernen har samlet over 1300 ansatte 
fordelt på 40 salgs- og logistikcentraler i Danmark, Sverige og Polen. 
 
”Vi er stolte over, at vi har kunnet tiltrække en så stærk spiller som Euro Cater, hvilket betyder at vi 
med endnu større styrke, vil kunne bygge videre på vores position som regionens førende 
leverandør af fødevare til restauranter og storkøkkener. Samtidig vil det styrke vores muligheder for 
at kunne levere ferskvare til andre grossister i Sverige.  
Derudover er det ekstra interessant, at aftalen har kunnet udformes således, at vi som sælgere fortsat 
bliver ejere” udtaler Per-Eric Fernlöf, adm. direktør i Färskvarucentralen. 
 
”Opkøbet er et vigtigt skridt i Euro Caters ekspansion. Gennem integrationen af Färskvarucentralen 
i Karlstad i vores svenske selskab, muliggør vi en endnu bedre servicering af vores kunder ved den 
øget geografiske dækning og dermed lokal nærhed i Sverige. Färskvarucentralen har altid, præcis 
som Dansk Cater og Svensk Cater, arbejdet tæt sammen med sine kunder med fokus på høj service 
og korte leveringstider. Derved er det lykkedes Färskvarucentralen, at skabe en førende position 
inden for foodservice i sin region.  
Med sit engageret og kompetente personale, samt stærke ledelse passer Färskevarucentralen perfekt 
ind i Svensk Cater og Dansk Cater” udtaler Roger Larsson, adm. direktør i Svensk Cater AB.     
 



For yderligere information venligst kontakt: 
 
Per-Eric Fernlöf, adm. direktør Färskvarucentralen,  
email: pefe@farskvarucentralen.com – telefon +46 54 85 20 21 
 
Roger Larsson, adm. direktør Svensk Cater,  
email: roger.larsson@svenskcater.se – telefon +46 19 17 26 00 
 
Leon Sørensen, adm. direktør Euro Cater,  
email: ls@euro-cater.com – telefon +45 96 37 20 20 
 
Bengt Maunsbach, Director, Altor Equity Partners,  
email: bengt.maunsbach@altor.com – telefon +46 8 678 9100 
 
 
Euro Cater: 
Euro Cater driver, via sine datterselskaber Dansk Cater, Svensk Cater og PolCater virksomhed i 
Danmark, Sverige og Polen. 
Euro Cater er holdingselskab for en række selvstændige selskaber, som distribuerer dybfrosne og 
kølede fødevarer samt kolonial og konserves til restauranter og øvrige storkøkkener. Grundlaget 
for Euro Cater er det nuværende Dansk Cater som blev etableret i 1986, men selskabets rødder går 
tilbage til slutningen af 50-erne. Euro Cater har 15 salgs- og logistikafdelinger i Danmark, 18 i 
Sverige og 7 i Polen. Afdelingerne er forskellige, når det drejer sig om distributionsform og 
sortiment, men de er fælles om at yde høj service og levere kvalitetsprodukter. Herudover har en 
væsentlig succesparameter været selskabernes lokale kendskab og derigennem nærhed til sine 
kunder. 
 
Färskvarucentralen: 
Färskvarucentralen blev etableret i 1994 og har år efter år øget sin omsætning. Virksomheden 
omsatte i 2006 for DKK 180 millioner. Färskvarucentralen er en fuldsortimentsgrossist med fokus 
på ferskvare. Kundesegmentet er restauranter og storkøkkener i Värmland og Dalsland, Sverige. 
Derudover leveres ferskvare til andre grossister i Sverige. For yderligere information 
www.farskvarucentralen.com  
 
Svensk Cater: 
Svensk Cater har 18 grossistkontorer strategisk placeret over hele Sverige. Virksomheden omsatte i 
2006 for ~DKK 1,47 milliarder. Svensk Cater er en fuldsortimentsgrossit med lange relationer til 
tilfredse kunder inden for restauranter, caféer, fastfood og øvrige storkøkkener i Sverige. For 
yderligere information www.svenskcater.se  
 
 Altor: 
Altor fondene (Altor) er private equity fonde som inkluderer ”Altor 2003 Fund”, med en 
investerings kapital på EUR 650 mio.  og ”Altor Fund II”, med en investerings kapital på EUR 
1.150 mio. Rådgiver for Altor fondene er Altor Equity Partners AB. Altor fokuserer på nordiske 
investeringer i prisintervallet SEK 500 mio. til 4  mia. Altor fokuserer på værdiskabelse gennem 
vækst, strategisk udvikling og operationelle forbedringer. Altors organisation består af ca. 25 
personer med en bred kompetence til at støtte virksomheder i forandringsprocesser. Altor har siden 
sin etablering investeret i  Aco Hud (solgt 2004), Lindorff, Dynapac (solgt 2007), AGR Ability 
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Group (noteret på Oslo Børs), Relacom, Ferrosan, Meyn, Aalborg Industries, PaloDEx, Navico, 
Byggmax, Nimbus Boats, SPT Group, PIAB, Dustin, Helly Hansen, Euro Cater, Novatus, Q-matic, 
Wrist Group, North Star og Aker Material Handling. For yderligere information: www.altor.com 
 
 
Finansiering af transaktionen: 
Financieringen er arrangeret af Svenske Handelsbanken. 
PriceWaterhouseCoopers, G Grönberg Advokatbyrå AB og WSP har været rådgivere for Euro Cater i denne 
transaktion. 
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