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PRESSEMEDDELELSE 
 
 
Euro Cater og KIRKBI indgår partnerskab der understøtter mangeårig ejerstruktur 
 
Ledelserne i Euro Cater og KIRKBI har indgået aftale om et fælles fremtidigt ejerskab af Euro Cater-
koncernen. KIRKBIs medejerskab gør det muligt for ledelsen at erhverve den ejerandel på 35 %, som 
siden 2013 har tilhørt Intermediate Capital Group (ICG). 
 
KIRKBIs investering i Euro Cater sker i form af præferenceaktier, som gør det muligt for ledelsen at 
bevare og styrke den hidtidige ejerstruktur, der udgør en hjørnesten i koncernens positive udvikling 
gennem mere end 35 år. Samtidig giver partnerskabet med KIRKBI ledelsen mulighed for øget 
fleksibilitet i relation til den langsigtede udvikling af koncernens aktiviteter. 
 
Citat Steen D. Pedersen, CEO hos Euro Cater: 
”Euro Cater står i en stærk position efter en travl periode gennem sommeren og efteråret. På trods af 
at vores kunder og vi har udsigt til en udfordrende vinter, hvor der sandsynligvis vil være covid-19-
restriktioner, har vi i ejerkredsen besluttet, at det nu er tid til at foretage det generationsskifte, som 
egentlig var planlagt til at finde sted i foråret 2020. Vi er stolte over, at KIRKBI har fundet interesse i 
at investere i Euro Cater sammen med os. Vi er sikre på, at dette partnerskab vil styrke både Euro 
Caters vækst- og udviklingspotentiale samt den unikke virksomheds- og ledelseskultur, vores 
forretning er bygget op omkring.” 
 
Euro Cater er en solid virksomhed, og selv under covid-19-pandemien har koncernen formået at 
styrke sin position. I samarbejde med ledelsen ser KIRKBI gode muligheder for at kunne bidrage til 
den fremtidige udvikling i koncernen. 
 
Citat Thomas Lau Schleicher, Chief Investment Officer hos KIRKBI 
“Euro Cater er en veldrevet virksomhed med meget dedikerede medarbejdere, som gennem en lang 
årrække har lykkedes med at skabe stabil vækst. Vi er glade for at kunne støtte op om koncernens 
fremtidige udvikling og for at understøtte den unikke ejerskabsmodel på lang sigt. Vi forventer 
desuden at kunne være med til at accelerere den grønne omstilling i koncernen i samarbejde med 
Euro Caters ledelse.” 
 
Citat Timo Larjomaa og Peter Berglund hos ICG 
”Vi er meget glade for at have arbejdet sammen med Euro Caters erfarne og iværksætterorienterede 
ledelsesteam siden 2013. Gennem en kundefokuseret og decentraliseret forretningsmodel har Euro 
Cater opbygget en fantastisk position i Norden, og vi er overbeviste om, at virksomheden vil 
fortsætte sin succesfulde rejse sammen med KIRKBI.”  
 
 
Transaktionen forventes at blive gennemført endeligt i 1. kvartal 2022. 



 
 
 
For yderligere information, venligst kontakt: 
Steen D. Pedersen, CEO Euro Cater, på telefon +45 96 37 20 20 eller via e-mail: sdp@cater.dk. 
 
Daniel Vámosi, Sr. Communications Manager, KIRKBI, på telefon +45 28 92 41 83 eller via  
e-mail: daniel.vamosi@KIRKBI.com. 
 
Clare Glynn, ICG, på telefon +44 (0)20 3545 2000 eller via e-mail: clare.glynn@icgam.com.  
 
Om Euro Cater 
Euro Cater er en førende grossist inden for foodservice-sektoren i Danmark og Sverige med en 
omsætning på ca. 8 mia. DKK. Euro Cater leverer fødevarer til HoReCa-markedet, kantiner og den 
offentlige sektor. Virksomheden har ca. 2.100 medarbejdere, der er fordelt på 15 afdelinger i 
Danmark og 16 afdelinger i Sverige. Se mere på: www.euro-cater.com. 
 
Om KIRKBI 
KIRKBI er Kirk Kristiansen-familiens holding- og investeringsselskab, som bl.a. ejer 75 % af LEGO-
koncernen. KIRKBIs formål er at sikre en bæredygtig fremtid for familiens ejerskab af LEGO® 
varemærket for fremtidige generationer. Se mere på: www.KIRKBI.com. 
 
Om ICG 
ICG er et globalt investeringsselskab med 69 mia. USD i forvaltet kapital og en dedikeret 
partnerinvestor, der fokuserer på at støtte succesfulde virksomheder under deres vækstrejse. ICG 
har over 30 års erfaring med partnerinvesteringer i Norden med et lokalt team i Stockholm, Helsinki 
og København. ICG er noteret på London Stock Exchange. Se mere på: www.icgam.com. 
 
 


