Pressinformation från Skånemejerier

2011-12-16

Skånemejeriers stämma gav klartecken till
fortsatta förhandlingar med Lactalis
Skånemejeriers stämma har idag fattat beslut om att ge styrelsen i uppdrag att
slutföra förhandlingarna om en försäljning av företaget till franska Groupe Lactalis.
Det definitiva beslutet om en försäljning fattas av stämman som sammanträder
igen den 29 december.
De 42 ledamöterna i Skånemejeriers stämma är den högsta beslutande instansen i
Skånemejerier ekonomisk förening, där cirka 560 mjölkbönder är medlemmar. Vid nästa
stämma, den 29 december, kommer beslut fattas om de stadgeändringar som är
nödvändiga för att Groupe Lactalis ska kunna ta över Skånemejeriers verksamhet och
anläggningar.
Skånemejeriers affärsverksamhet finns idag samlat i ett bolag som ägs till 100 % av
den ekonomiska föreningen. Om affären går igenom innebär det ett historiskt beslut.
Det blir då första gången som verksamheten i en ekonomisk förening säljs utan att ha
kniven mot strupen.
En försäljning till Groupe Lactalis handlar först och främst om ägandet av
Skånemejerier. Det är ett sätt att trygga produktionen av Skånemejeriers starka och
uppskattade varumärken, samt att trygga verksamheten för Skånemejeriers
mjölkbönder och jobben för Skånemejeriers anställda.
– Ingen konsument ska egentligen behöva märka att Skånemejerier byter ägare.
Mjölken kommer fortsätt att levereras av våra duktiga mjölkbönder i Skåne och södra
Sverige. De varumärken som våra trogna konsumenter uppskattar kommer även i
fortsättningen att tillverkas under varumärket Skånemejerier.
– Produktionen fortsätter som vanligt vid våra anläggningar med den skillnaden att
företaget drivs av en ekonomiskt starkare ägare, som kan fortsätta utveckla företaget
för att möta den tuffa konkurrensen som finns på mejerimarknaden idag, säger
Skånemejeriers VD, Björn Sederblad.
Skånemejerier ekonomisk förening kommer i och med försäljningen att ingå ett 10årigt leveransavtal med Skånemejerier som ägs av Lactalis Groupe.
– Det innebär att de cirka 560 aktiva mjölkbönderna bildar en så kallad
leverantörsförening som säljer sin mjölk till Groupe Lactalis. Föreningen kommer att
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finnas kvar, bland annat för att besluta om fördelningen av vinster, samt fastställa
mjölkpriset till mjölkbönderna samt äga delar i ProViva AB, säger Anders Olsson,
Skånemejeriers styrelseordförande.

För mer information kontakta:
Björn Sederblad, VD, Skånemejerier, 0706-87 57 94.
Anders Olsson, styrelseordförande, Skånemejerier, 0705-35 69 17.

Skånemejerier är en ekonomisk förening som ägs av cirka 600 mjölkbönder i södra Sverige. Vi värnar om
mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum
och Åsens Lantmjölk. I Skånemejerierkoncernen ingår dotterbolagen Hjordnära, Lindahls mejeri och
Östgötamjölk. Vi är också delägare i Skånemejerier Storhushåll AB samt ProViva AB.
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