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PRESSMEDDELANDE 
 
 
Euro Cater och KIRKBI ingår partnerskap – stöttar mångårig ägarstruktur 
 
Ledningen för Euro Cater och KIRKBI har ingått avtal om ett gemensamt framtida ägarskap av Euro 
Cater-koncernen. KIRKBIs medägarskap gör det möjligt för ledningen att förvärva den ägarandel på 
35 % som sedan 2013 har tillhört Intermediate Capital Group (ICG). 
 
KIRKBIs investering i Euro Cater sker i form av preferensaktier, vilket gör det möjligt för ledningen att 
bevara och stärka den befintliga ägarstruktur som utgör en hörnsten i koncernens positiva utveckling 
sedan mer än 35 år. Samtidigt ger partnerskapet med KIRKBI ledningen möjlighet till ökad flexibilitet 
i relation till den långsiktiga utvecklingen av koncernens aktiviteter. 
 
Citat Steen D. Pedersen, CEO hos Euro Cater: 
”Euro Cater står i en stark position efter en intensiv period under sommaren och hösten. Trots att 
våra kunder och vi räknar med en utmanande vinter, då det troligen kommer att råda Covid-19-
restriktioner, har vi i ägarkretsen beslutat att det nu är dags att genomföra det generationsskifte 
som enligt planen skulle skett under våren 2020. Vi är stolta över att KIRKBI vill investera i Euro Cater 
tillsammans med oss. Vi är säkra på att det här partnerskapet kommer att stärka både Euro Caters 
tillväxt- och utvecklingspotential och den unika verksamhets- och ledningskultur som företaget är 
uppbyggt kring.” 
 
Euro Cater är en solid verksamhet, och koncernen har lyckats stärka sin position även under Covid-
19-pandemin. I samarbete med ledningen ser KIRKBI goda möjligheter att kunna bidra till 
koncernens framtida utveckling. 
 
Citat Thomas Lau Schleicher, Chief Investment Officer hos KIRKBI 
“Euro Cater är en väldriven verksamhet med mycket dedikerade medarbetare, som under en lång rad 
år har lyckats skapa stabil tillväxt. Vi är glada att kunna stötta koncernens framtida utveckling och 
den unika ägarskapsmodellen på lång sikt. Vi förväntar oss dessutom att kunna bidra till att 
accelerera koncernens gröna omställning i samarbete med Euro Caters ledning.” 
 
Citat Timo Larjomaa och Peter Berglund hos ICG 
”Vi är tacksamma över att ha arbetat tillsammans med Euro Caters erfarna och entreprenöriella 
ledningsgrupp sedan 2013. Euro Cater har genom en kundfokuserad och decentraliserad 
affärsmodell byggt en fantastisk position i Norden, och vi är övertygade om att bolaget kommer att 
fortsätta sin framgångsrika resa tillsammans med KIRKBI.”  
 
 
Transaktionen förväntas genomföras i slutet av 1:a kvartalet 2022. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Steen D. Pedersen, CEO Euro Cater, på telefon +45 96 37 20 20 eller via e-post: sdp@cater.dk. 
 
Daniel Vámosi, Sr. Communications Manager KIRKBI, på telefon +45 28 92 41 83 eller via  
e-post: daniel.vamosi@KIRKBI.com. 
 
Clare Glynn, ICG, på telefon +44 (0)20 3545 2000 eller via e-post: clare.glynn@icgam.com.  
 
Om Euro Cater 
Euro Cater är en ledande grossist inom foodservice-sektorn i Danmark och Sverige med en 
omsättning på ca 8 miljarder DKK. Euro Cater levererar livsmedel till HoReCa-marknaden, 
lunchmatsalar och offentliga sektorn. Företaget har ca 2 100 medarbetare, fördelade på 15 
avdelningar i Danmark och 16 avdelningar i Sverige. Läs mer på: www.euro-cater.com. 
 
Om KIRKBI 
KIRKBI är familjen Kirk Kristiansens holding- och investmentbolag, som bl. a. äger 75 % av Lego-
koncernen. KIRKBIs syfte är att säkra en hållbar framtid för familjens ägarskap av LEGO®-varumärket 
för framtida generationer. Läs mer på: www.KIRKBI.com. 
 
Om ICG 
ICG är en global investeringsfirma med 69 miljarder USD i förvaltat kapital och en dedikerad 
partnerinvesterare med fokus på att stödja framgångsrika bolag på deras tillväxtresa. ICG har över 
30 års erfarenhet av partnerinvesteringar i Norden med ett lokalt team baserat i Stockholm, 
Helsingfors och Köpenhamn. ICG är listat på Londonbörsen. Läs mer på: www.icgam.com. 
 
 


