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Η McCain Foods οριστικοποιεί την εξαγορά της Lutosa, γεγονός που αποτελεί
σημαντικό βήμα στη στρατηγική της McCain Foods με στόχο την περαιτέρω
επέκταση της προσφοράς προϊόντων της για την κάλυψη της ζήτησης των
πελατών.
(Villeneuve d'Ascq, Γαλλία – 31/05/2013)
Σήμερα, η McCain Foods και η Pinguin NV επικύρωσαν τη Σύμβαση Αγοράς Μεριδίου του τμήματος
πατάτας της Pinguin Lutosa. Η εξαγορά αυτή περιλαμβάνει τη μάρκα Lutosa, τα κατεψυγμένα,
διατηρούμενα με απλή ψύξη και αφυδατωμένα προϊόντα πατάτας της μάρκας, τις δύο παραγωγικές της
μονάδες και τους συνδεόμενους με αυτήν πόρους. Η εν λόγω εξαγορά αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία
ανάπτυξης για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου McCain στην παγκόσμια αγορά. Η μάρκα
Lutosa τοποθετείται στον τομέα μεσαίας κατηγορίας, συμπληρώνοντας την κορυφαία στην αγορά θέση
που κατέχει ο "πυρήνας" των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της McCain.
Προκειμένου να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού, η μάρκα λιανικών
πωλήσεων Lutosa στην Ευρώπη θα αδειοδοτηθεί σε τρίτον.
Η ενσωμάτωση της Lutosa διέπεται από ένα πνεύμα συνέχισης και αξιοποίησης δύο επιτυχημένων και
αλληλοσυμπληρούμενων επιχειρήσεων. Η McCain και η Lutosa παραμένουν δεσμευμένες στην κάλυψη
των τρεχουσών, αλλά και των μελλοντικών αναγκών των πελατών.
Σχετικά με τη McCain
Η McCain Foods Continental Europe, με έδρα την πόλη Villeneuve d'Ascq (Γαλλία), απασχολεί περισσότερους από 2.500
εργαζόμενους. Εντός της περιοχής της ηπειρωτικής Ευρώπης, η McCain συνεργάζεται στενά με 1.700 καλλιεργητές. Η McCain
Continental Europe καλύπτει 45 χώρες και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Πολωνία και την
Ολλανδία. Η McCain Continental Europe είναι μέρος της McCain Foods Limited, μίας οικογενειακής επειχείρησης με έδρα το
Florenceville στο New Brunswick και το Τορόντο στο Οντάριο του Καναδά.
Σχετικά με την Pinguin NV
Η Pinguin NV δραστηριοποιείται κυρίως σε τρεις τομείς: λαχανικά βαθείας κατάψυξης, πατάτες και κονσερβοποιημένα είδη.
Εκτός από την παραγωγή και την πώληση προϊόντων πατάτας βαθείας κατάψυξης (πατατάκια και σπεσιαλιτέ πατάτας), ο Όμιλος
παράγει επίσης προτηγανισμένες πατάτες και νιφάδες πατάτας διατηρούμενες με απλή ψύξη. Ο Όμιλος διαθέτει 15
εγκαταστάσεις παραγωγής σε 6 διαφορετικές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Γερμανία και Ουγγαρία) και
έχει 19 θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων και στις 5 ηπείρους.
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