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JOGROS Danmark A/S med i Dansk Cater 
 
Dansk Cater A/S har indgået aftale om køb af Foodservice grossisten JOGROS Danmark A/S i 
Ribe. 
 
”Vi har gennem nogen tid overvejet vores muligheder med forretningen, da vi ønsker at gennemføre 
et generationsskifte på ejer siden i JOGROS. Da så Dansk Cater bød sig til og kunne se de samme 
fantastiske muligheder og kompetencer i JOGROS Danmark A/S som vi selv, så mente vi at den 
løsning lå lige for” udtaler Arne Johansen hovedaktionær i JOGROS Holding A/S. 
 
”Jeg mener, at løsningen med Dansk Cater er den rigtige for JOGROS Danmark A/S. Firmaet kan 
hermed fortsætte som den selvstændige vest- og sønderjyske grossist med samme navn og gode 
medarbejdere, og samtidig kommer vi med i et stort netværk både i Danmark og internationalt. Det 
er vigtigt for Arne Johansen og jeg, at sikre, at virksomheden som vi har bygget op, kan fortsætte 
med at udvikle sig i årene fremover” forklarer Søren Johansen adm. direktør i JOGROS Danmark 
A/S. 
 
”Vi tror på, at man skal være lokale for at kunne give den rigtige service til vore kunder, og den 
tanke passer vældig godt sammen med de værdier, vi har set hos JOGROS. Vi glæder os til at få en 
stærk kollega i det sydvest jyske” udtaler Leon Sørensen adm. direktør i Dansk Cater. 
 
JOGROS, har med adresse i Ribe, gennemgået en rivende udvikling de seneste år og fremstår i dag 
som fuldsortiments grossist med et stærkt fundament i det vest- og sønderjyske område. 
”Smag for god service” har været det gennemgående tema for JOGROS, der i dag leverer til hele 
storkøkkensektoren, såvel den private som den offentlige. 
  
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 storkøkkener 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.jogros.dk 
www.cater.dk 
www.altor.com   
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