PRESSEMEDDELELSE

ARDIAN HAR INDLEDT EKSKLUSIVE FORHANDLINGER OM KØB AF SOLINA
Paris, 1. oktober 2015 – Det uafhængige private
investeringsselskab, Ardian, har afgivet et bindende tilbud og
har indledt eksklusive forhandlinger med IK Investment
Partners om køb af Solina, en af de førende europæiske
leverandører af blandede fødevareingredienser.
Ledelsesgruppen, med Eric Terre(CEO og grundlægger), Laurent
Weber(COO)og Bertrand Vaz(CFO)i front,vil geninvestere i
selskabet.
Solina har sit hovedsæde i Bretagne, Frankrig, og udvikler og
producerer ingrediensblandinger med funktionelle,
smagsmæssige, visuelle, ernæringsmæssige og kulinariske
egenskaber. Koncernen, som blev skabt via en fusion af Savena
og Sfinc i december 2011 og sidenhen yderligere styrket gennem
en ambitiøs akkvisitionsstrategi, er kendt for kvaliteten af
sine produkter og evnen til at tilpasse sine opskrifter, så de
passer til de specifikke smagspræferencer hos forbrugerne på
tværs af de forskellige markeder. I 2014 opnåede Solina en
omsætning på € 305 millioner.
Koncernen, der nu har mere end 15.000 kunder, har oplevet
stærk organisk og ekstern vækst, siden den blev etableret i
1988 af Eric Terré, og er nu idéelt positioneret til at blive
en førende global aktør på det attraktive marked for
krydderiblandinger. Denne investering vil tilføre Solina
ressourcer til at styrke sine førende positioner i Frankrig,
Benelux og Skandinavien, samt understøtte virksomhedens
ekspansion i Europa og i højvækstlande.
Philippe Poletti, medlem af direktionen, leder for Mid Cap
Buyout, siger følgende: “Vi er imponerede over virksomhedens
historiske vækst og stærke ledelse. I samarbejde med dem som
partnere vil vi trække på vores internationale netværk og
ekspertise inden for fødevareingredienssektoren for at udvikle
virksomheden ved at forfølge en ambitiøs strategi for organisk
vækst samt målrettede opkøb i dette fragmenterede marked.”
Eric Terré, CEO og grundlægger af Solina, udtaler: “Solina
forfølger sin dobbelte strategi: organisk vækst og
virksomhedsopkøb, med det formål at tilbyde nye produkter og
tjenester til sine kunder og samtidigt opretholde en høj grad
af fleksibilitet og nærhed til kunderne.

I de sidste 4 år har Solina overgået sine mål og er blevet
førende i Europa. Vi glæder os meget til at påbegynde en ny
fase i vores udvikling sammen med Ardian. Ardian vil give os
medarbejderressourcer og økonomiske midler til fuldt ud at
udnytte vores vækstpotentiale på de nye markeder for dermed at
styrke vores førende position i Europa og fremskynde vores
eksportstrategi for Asien og USA.”

OM SOLINA

"Vi skaber løsninger til fremtidens fødevarer"
Solina-gruppen er en vigtig spiller på det globale marked for
fødevareingredienser. Med 11 fabrikker, flere R&D-centre og
lokale salgskontorer dækker Solinas serviceydelser
skræddersyede ingrediensløsninger til fødevareindustrien inden
for fisk, kødprodukter, ernæring, færdigretter og snacks.
Solina er også en vigtig spiller på det professionelle marked
(slagtere) og Food Service-markedet. Virksomheden, der har sit
hovedkvarter i Frankrig, har omkring 1000 medarbejdere og er
repræsenteret i 17 lande. Gruppens nettoomsætning var på over
€ 305 mio. i 2014, fordelt på 75 lande.
www.solina-group.eu

OM ARDIAN

Ardian, som blev grundlagt i 1996 og ledes af Dominique
Senequier, er et uafhængigt privat investeringsselskab med
aktiver på US $ 50 mia., hvor selskabet fungerer som
formueforvalter eller -rådgiver i Europa, Nordamerika og
Asien. Virksomheden, i hvilken aktiemajoriteten ligger hos
medarbejderne, ser iværksætteri som sin hjertesag og sørger
for investeringsafkast til sine globale investorer, samtidigt
med at man styrker væksten i de globale økonomier. Ardians
investeringsproces er virkeliggørelsen af tre værdier:
ekspertise, loyalitet og iværksætteri.
Ardian har et ægte globalt netværk med mere end 380 ansatte,
som arbejder via 11 afdelinger i Paris, London, Frankfurt,
Milano, Madrid, Zürich, New York, Beijing, Singapore, Jersey
og Luxembourg. Virksomheden tilbyder sine 355 investorer en
bred portefølje af investeringsmidler, der dækker hele
spektret af aktivklasser via Ardian Funds of Funds (omfatter
primære, tidlige sekundære og sekundære aktiviteter), Ardian
Private Debt, Ardian Direct Funds (omfatter Ardian Mid Cap
Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth og Ardian CoInvestment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate og
skræddersyede løsninger efter fuldmagt med Ardian Mandates.
www.ardian.com

LISTE OVER DELTAGERE
ARDIAN

• ARDIAN: Bruno Ladrière, Mathieu Antonini, Daniel Setton,
Emmanuel Miquel, Alexis Manet
• Juridiske rådgivere:
- Koncernforhold: DLA Piper (Xavier Norlain, Sébastien
Pontillo)
- Skat: DLA Piper (Guillaume Valois)
- Finansiering: DLA Piper (Maud Manon)
• Købers due diligence:
- Strategi: BCG (StéphaneBaleston)
- Finans: EY Transaction Advisory Services (Laurent Majubert,
Thibault Mignonac)
- Skat: EY Société d’Avocats (Sophie Fournier-Dedoyard)

SOLINA

• SOLINA: Eric Terré, Laurent Weber, Bertrand Vaz
• Juridiskrådgiver: Paul Hastings (Pascal de Moidrey)
• Ledelsensfinansiellerådgiver: Llione& Associés (Marc
O’Neill)

Finansiering

• CA-CIB: Thibéry Gleizes, Jean-Christophe Bonassies
• Natixis: Stéphane Herschtel, Emmanuel Maguin
• Juridisk rådgiver: Gide (Eric Cartier-Million)
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