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inco Danmark og Dansk Cater planlægger sammenlægning
inco Danmark og Dansk Cater hører begge til blandt de ledende og ældste aktører på det danske
foodservice marked. Til sammen vil selskaberne betjene mange tusinde kunder over hele landet og
beskæftige 1.500 medarbejdere.
De to virksomheder vurderer, at et samarbejde vil være værdiskabende for begge parter og deres kunder.
Dansk Cater har i en årrække opbygget et solidt service- og distributionsnetværk med rødder vest for
Storebælt. inco Danmark har rødder øst for Storebælt, og virksomheden driver Cash & Carry forretninger i
både København og Århus. inco Danmark og Dansk Cater deler endvidere de samme kerneværdier
bestående af fokus på kundens behov, godt købmandskab og højt serviceniveau.
inco Danmarks bestyrelsesformand Søren Friis:
”inco Danmark er bygget på stolte traditioner med kunden i fokus. Ved en sammenlægning med Dansk
Cater vil disse værdier leve styrket videre, og vores andelshavere - uanset om det er slagtere, bagere eller
catering - vil opnå en endnu stærkere og bedre leverandør til at betjene dem. Ligeledes vil vores
engagerede medarbejdere få bedre udgangspunkt for at levere god service og produkter til vores kunder.”
Adm. direktør i Dansk Cater Steen Pedersen:
”Konkurrencen på foodservice markedet i Danmark er benhård. Vi lever med større og stadig mere
internationale leverandører, og vi har i de senere år set en stigende internationalisering i foodservice
sektoren, hvor udenlandske koncerner nu også satser på det danske marked. Derfor ser vi en
sammenlægning med inco som en styrkelse af vores fremtidige konkurrencekraft som en dedikeret
foodservice leverandør.”
En sammenlægning planlægges gennemført sådan, at inco’s aktiviteter indskydes i Dansk Cater - men
fortsætter med anvendelse af inco-navnet. Herefter vil inco’s andelshavere opnå en ejerandel i Dansk
Cater’s moderselskab, Euro Cater. Bestyrelserne i de to selskaber er enige om betingelserne for
sammenlægningen, og den skal nu endeligt godkendes af inco’s andelshavere på en ekstraordinær
generalforsamling, der planlægges gennemført i maj. Herefter skal sammenlægningen godkendes af
konkurrencemyndighederne.

For yderligere oplysninger:
inco Danmark: Adm. direktør Mikael Hee, telefon 29 99 61 00, e-mail mhe@inco.dk, www.inco.dk
Dansk Cater: Adm. direktør Steen D. Pedersen, telefon 96 37 20 20, e-mail sdp@cater.dk, www.cater.dk

FAKTA:
inco Danmark er blandt landets førende foodservice leverandører. Koncernen har ca. 500 medarbejdere og omfatter to ”Cash &
Carry” butikker i hhv. København og Århus, samt to distributionsterminaler i hhv. Brøndby og Århus. inco Danmark er et
andelsselskab med ca. 3.500 andelshavere og stiftet i 1922.
Dansk Cater er holdingselskab for en række selvstændige foodservice selskaber, som tilbyder dybfrosne og kølede fødevarer samt
kolonial, konserves og følgevarer (food og nonfood) til det danske foodservice marked. Grundlaget for det nuværende Dansk Cater
blev etableret i 1986, men selskabets rødder går tilbage til slutningen af 50’erne. Dansk Cater har ca. 1000 medarbejdere fordelt på
15 datterselskaber over hele landet. Dansk Cater indgår i Euro Cater koncernen, som også består af Svensk Cater, der servicerer
det svenske foodservice marked. Euro Cater ejes med 50% af Altor Fund II og med 50% af ledende medarbejdere i koncernen.

