
Pressmeddelande 2014-08-04 
                                                                               
 
Scandumin Gruppen får ny huvudägare och byter samtidigt namn 
till Nordic Food Group 
 
 
Nordic Food Group (tidigare Scandumin), med dotterbolagen Trensums Food, Olle 
Svenssons och Örneborgs Delikatesser, har fått ny huvudägare då Profura AB i 
Göteborg har förvärvat aktier i bolaget. I samband med detta har Nordic Food också 
förvärvat samtliga aktier i Trensums Food.   
 
 
Nordic Food stärker genom affären sina band och samarbetsformer, och blir en stor aktör 
inom livsmedelssektorn i Sverige. Nordic Food är redan en av Sveriges ledande 
bärgrossister samt producent av flytande livsmedel.  
 
Gruppens affärsplan de kommande åren är expansiv eftersom styrelsens bedömning är att 
branschen står inför ytterligare konsolideringar, något som tilltalar den nya huvudägaren 
Profura AB. 
 
”Vi har följt Scandumins utveckling en längre tid och fick nu en möjlighet att förvärva aktier i 
bolaget, vilket vi har haft intresse av under ett antal år. Vi anser att gruppen står inför en 
stark tillväxtfas de närmaste åren och har en kraftfull och kompetent ledning som är väl 
sammansvetsad och lämpad att göra resan mot nya mål, vilket är ett av kriterierna för 
Profuras nyinvesteringar” säger Bernt Ivarsson, VD Profura AB.  
 
”Genom att omorganisera gruppen till en helägd koncern och samtidigt släppa in en finansiell 
delägare anser vi att vi tagit ett stort kliv mot målet att bygga en större grupp inom 
livsmedelssektorn. Den nya gruppen har fortfarande en del samordningsvinster att realisera 
men framförallt fokuserar vi nu på tillväxt” säger Anders Svensson, VD Nordic Foods. 
 
Nordic Food Group består av tre verksamhetsgrenar: Trensums Food, Olle Svenssons samt 
Örneborgs Delikatesser. Gruppen omsätter ca 950 Mkr, läs mer på www.nordicfood.se 
 
Kontaktpersoner 
Anders Svensson, VD Nordic Food (fd Scandumin), tel +46 454 988 02 
Stefan Hamrin, Styrelseordförande i Trensums samt Örneborgs, tel +46 70 252 98 30 
Ola Cronholm, investeringsansvarig Profura AB, tel +46 31 700 98 80  
 
Fakta 
 
Trensums Food 
Trensums Food är producent av flytande och semiflytande livsmedel. Företaget omsätter ca 
450 miljoner kronor och har cirka 130 anställda. Bolaget finns i Tingsryd, Svängsta och Sorö, 
i Danmark. 
Trensums Food har hög kapacitet och kunnande inom processer och vidareförädling. 
Såser, sylt, soppor, smaksättare och drycker är de största produktområdena. Processerna 
kan bestå av pastörisering, sterilfiltrering, UHT, enzymering, homogenisering osv. 
Produkterna kan fyllas varma eller kalla, de kan packas i containrar, på fat, i Bag in Box, 
flaskor, tetra mm. 
 
 
 



Olle Svenssons 
Olle Svensson Partiaffär AB har vuxit till att bli en av de ledande leverantörerna av 
vildväxande bär i Skandinavien, tillsammans med bolagets dotterbolag Bos Agro Food. 
Gruppen omsätter ca 400 Mkr och har runt 100 anställda. Bolaget opererar genom flertalet 
frysanläggningar i Sverige samt genom dotterbolaget Bos Agro Food i Bosnien. Genom 
användning av avancerad teknik, hög lagringskapacitet och stort fokus på 
ursprungsdokumentation har bolaget idag vuxit till en av de ledande leverantörerna i 
branschen. 
 
Örneborgs Delikatesser 
Örneborgs Delikatesser producerar ett brett utbud av sallader och röror, såser, marinader, 
pepparrot, majonnäs, dressingar, senap och färskost. Bolaget, som ligger i Kungsbacka i 
Göteborg, omsätter ca 115 Mkr och har 30 anställda. Förutom en rad egna varumärken står 
även Örneborgs som producent för ett flertal av Sveriges största livsmedelsföretag och 
livsmedelsgrossister.  
 
Profura  
Profura AB är en Göteborgsbaserad industrigrupp med huvudsaklig verksamhet att investera 
i och förvalta onoterade svenska bolag, företrädelsevis med ambitiösa och kraftfulla 
företagsledningar. Bolagets koncernbolag har i dagsläget en total omsättning om ca 
2,1miljarder kronor och är aktivt inom ett brett spektra av branscher. Läs mer på 
www.profura.se 
 


