Aalborg den 22. august 2017

Dansk Cater konsoliderer på Sjælland
Fokus på øget vækst og større vareudvalg til kunderne
Dansk Cater planlægger at konsolidere driften på Sjælland for at sikre et styrket udbud af varer
og serviceydelser til kunderne i Østdanmark. Det påtænkes i denne forbindelse at flytte lageret i
Slagelse til AB Catering København og lageret i Nykøbing Falster til BC Catering Roskilde.

Adm. Direktør i Dansk Cater, Steen D. Pedersen fortæller om planerne: ”Vi ser et fortsat stort potentiale i
region Sjælland og i Storkøbenhavn. Kundernes ønsker såsom større bredde i sortimentet og øget fleksibilitet er vigtige parametre både nu og i fremtiden. Med brugen af ny teknologi indenfor lagerstyring
og yderst effektive bestillingsmuligheder kan vi tilbyde flere kunder et større vareudbud, mere inspiration og endnu større tilfredshed ved at samle vores kræfter på Sjælland”.
Dansk Cater har i en årrække fokuseret på at udnytte de mange muligheder, som ny teknologi indenfor
blandt andet lagerstyring kan medføre. Det har samtidig været et kardinalpunkt at kunne tilbyde alle
kunder brugervenlige og innovative, digitale bestillingsmuligheder. Særligt den optimerede lagerstyring
og -kapacitet hos AB Catering København og BC Catering Roskilde betyder, at de kan tilbyde alle kunder
et omfattende sortiment og en ekstremt fleksibel service.
Steen D. Pedersen fortæller: ”I forbindelse med konsolideringen påtænkes det at flytte lageret i Slagelse til AB Catering København og lageret i Nykøbing Falster til BC Catering Roskilde, som begge har
ledig kapacitet efter om- og tilbygninger. De moderne faciliteter og teknologiske muligheder, som findes
hos både AB Catering København og BC Catering Roskilde vil kunne sikre kunderne adgang til et bredere sortiment og vil samtidig gøre det endnu mere attraktivt for nuværende og nye kunder at vælge
AB Catering og BC Catering som deres totalleverandør. Vi er her for vores kunder og vi tror på, at de
påtænkte tiltag vil kunne give kunderne endnu flere fordele og muligheder i fremtiden”.
Dansk Cater har oplevet en kraftig vækst på Sjælland i de sidste 2-3 år både inden for distribueret salg
og cash & carry. Åbningen af den nye inco cash & carry forretning i Glostrup i august 2016 skete for at
imødekomme den stigende efterspørgsel i dette segment.
”For hele regionen har det været en afvejning af den fremtidige kapacitet og hvor de fremtidige investeringer skal foretages, som har båret overvejelserne om strukturændringerne”. uddyber Steen D.
Pedersen og fortsætter: ”Samtidig har vi gennem en længere periode vurderet på, hvordan den distribuerende forretning bedst muligt gøres klar til den forventede markedsudvikling, da vi er udfordret med
hensyn til kvadratmeter i såvel Nykøbing Falster som i Slagelse. Det er vores ønske og forhåbning, at
en stor del af kollegaerne fra Slagelse og Nykøbing Falster vil flytte med. Da vi planlægger at udnytte
eksisterende rammer i København og Roskilde indebærer konsolideringen dog også, at der er et antal
medarbejdere, som vi desværre ikke forventer at kunne tilbyde fortsat ansættelse”.
Cater Grønt fortsætter aktiviteterne i Slagelse, og Dansk Cater vil efter den påtænkte konsolidering fortsat være stærkt repræsenteret på Sjælland med fem lokationer.
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