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McCain Foods rondt overname af van het bedrijf Lutosa. Dit is een belangrijke
stap in de strategie van McCain Foods, dat zo zijn productaanbod verder uitbreidt
om te voldoen aan de verwachtingen van de klant
(Villeneuve d'Ascq, Frankrijk– 31/05/2013)
McCain Foods en Pinguin NV hebben vandaag de overeenkomst tot overdracht van aandelen van de
aardappelafdeling van Pinguin Lutosa afgerond. Deze overname omvat het merk Lutosa, de ingevroren,
gekoelde en gedroogde aardappelproducten, de twee productiefaciliteiten en aanverwante activa. De
overname biedt een belangrijke groeimogelijkheid voor de groep McCain om haar mondiale positie verder
te versterken. Het Lutosa-merk is gepositioneerd in het middensegment en vormt een aanvulling op de
premium marktpositie van McCain’s kernactiviteiten.
In overeenstemming met de Europese concurrentiewetgeving zal het merk Lutosa in de retail sector in
licentie worden gegeven aan een derde partij.
De integratie van Lutosa wordt gedreven door een wil tot continuïteit en verdere ontwikkeling van twee
succesvolle en elkaar aanvullende bedrijven. McCain en Lutosa blijven zich inzetten voor de huidige en
de toekomstige verwachtingen van de klant.
Over McCain
McCain Foods Continental Europe, met hoofdkwartier in Villeneuve d'Ascq (Frankrijk), heeft meer dan
2500 werknemers in dienst. Binnen Europa werkt McCain samen met ongeveer 1700 agrarische
partners. De McCain Continental Europe regio beslaat 45 landen en beschikt over faciliteiten in België,
Frankrijk, Polen en Nederland. McCain CE maakt deel uit van McCain Foods, een familiebedrijf gevestigd
in Florenceville, New Brunswick en Toronto, Ontario, Canada.
Over Pinguin NV
Pinguin NV is hoofdzakelijk actief in drie segmenten: ingevroren groenten, aardappelen en blikconserven.
Behalve de productie van ingevroren aardappelproducten (friet en specialiteiten) produceert de groep ook
gekoelde voorgebakken friet en aardappelvlokken. De groep heeft 15 verwerkingsfaciliteiten verspreid
over 6 landen (België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland en Hongarije), 19
dochterondernemingen en verkoopkantoren op vijf continenten.
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