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רכישה תשיעית לפרוטרום מתחילת השנה

פרוטרום מחזקת את מעמדה כשחקן עולמי מוביל
בתחום ההדרים  -רוכשת את Scandia Citrus
מפלורידה ,ארה"ב
פרוטרום תעשיות בע"מ ("פרוטרום") ,אחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעמים וחומרי גלם
ייחודיים ,הודיעה היום על רכישת הפעילות העסקית והנכסים של  Scandia Citrus LLC.מפלורידה ,ארה"ב
("סקנדיה") המתמחה במחקר ופיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של פתרונות ייחודיים בתחום ההדרים ללקוחות
גלובליים מובילים בשווקי הטעם והמזון והמשקאות ,בתמורה לתשלום של כ 6 -מיליון דולר ארה"ב .מכירות
סקנדיה ב  2014הסתכמו בכ 8 -מיליון דולר ארה"ב .העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה בחוב בנקאי.
רכישה זו מצטרפת לרכישת  CitraSourceבשנה שעברה ,המתמחה גם היא בתחום ההדרים ואשר מפעלה
ומעבדות הפיתוח שלה נמצאים גם הן בפלורידה ,בסמיכות לאלה של סקנדיה .השילוב בין הידע הנרחב של
סקנדיה בתחום ההדרים ,יכולות המו"פ ,החדשנות ,הכוללת טכנולוגיה ייחודית של זיקוק מולקולרי של שמני
הדרים ( )molecular- distillationויכולות השיווק שלה ,עם הניסיון הידע ,היכולות ומאגר הלקוחות של פרוטרום
בתחום זה ,שהורחבו משמעותית בעקבות רכישת  CitraSourceבשנה שעברה ,יאפשרו לפרוטרום לחזק עוד יותר
את מרכז המצוינות שלה בפלורידה בתחום ההדרים ולספק ללקוחותיה מוצרים חדשניים בעלי ערך מוסף
ופתרונות כוללים מותאמים לדרישותיהם הייחודיות .בנוסף ,לסקנדיה יכולות רכש גלובליות בתחומי ההדרים
ממקורות גידול ואספקה ייחודיים ,ושילובם של אלה עם יכולותיה של פרוטרום יחזקו עוד יותר את מעמדה של
פרוטרום כשחקנית מובילה בתחום של מחקר ופיתוח ,ייצור ומכירה של מוצרי הדרים ייחודיים ,המהווים חומר
גלם חשוב בפיתוח וייצור טעמים ומוצרי מזון ומשקאות רבים.
פרוטרום תפעל הן לניצול מירבי של אפשרויות ה Cross-Selling -הרבות הגלומות ברכישה והן לשילוב מלוא
פעילות סקנדיה באתרה הקיים בפלורידה ,ארה"ב ,תוך השגת חסכונות והתייעלות מירביים.
מנהלי החברה ,מר ווסטלי בק וד"ר רוברט קרייגר ,המביאים איתם ניסיון עשיר בתחומי המחקר והפיתוח ,הרכש
והשיווק וקשרים מצויינים בשוק ההדרים העולמי ,ימשיכו לתמוך בפעילות ויחד עם מר בן יהודה ומר אוליק,
שממשיכים לנהל את פעילות  ,CirtaSourceיסייעו לפרוטרום להמשיך להצמיח ולהעמיק את פעילותה הגלובלית
בתחום ההדרים.

אורי יהודאי ,נשיא ומנכ"ל פרוטרום אמר היום" :פרוטרום התחילה את פעילותה בגידול ומיצוי הדרים בישראל.
היום 82 ,שנים לאחר הקמת פרוטרום ,ההדרים מהווים עדיין חלק חשוב מפעילותנו ואת אחד היתרונות
התחרותיים שלנו .יכולת שליטה טובה יותר במקורות חומרי הגלם ( )back integrationשהביאה לנו CitraSource
שרכשנו בשנה שעברה ,תתחזק עתה עוד יותר בעקבות רכישת סקנדיה ותסייע לנו להמשיך ולבסס את מעמדנו
כמוביל עולמי בשוק ההדרים תוך שיפור היצע המוצרים החדשניים שלנו והשירות שאנו מעניקים ללקוחותינו.
רכישת סקנדיה מביאה לפרוטרום יכולות מו"פ מתקדמות ,טכנולוגיה ייחודית ,יכולות רכש גלובליות בדגש על
צפון ,מרכז ודרום אמריקה ,צוות הנהלה מוביל ומנוסה ומגבירה עוד יותר את נוכחותנו בפלורידה ,המהווה אחד
ממרכזי ההדרים העולמיים .הרכישה מהווה נדבך נוסף במימוש האסטרטגיה הן של התרחבות בארה"ב והן
להרחבת סל המוצרים הטבעיים שלנו ,העונה על מגמות השוק ודרישות לקוחותינו בשוק הטעמים ,המזון
והמשקאות.
רכישת סקנדיה מצטרפת לשמונה הרכישות שהשלמנו מתחילת השנה ותומכת בהמשך מיצובה של פרוטרום
כשחקן מוביל בשוק העולמי של טעמים וחומרי גלם ייחודיים .נמשיך בישום אסטרטגית הצמיחה המהירה
והרווחית שלנו וצנרת הרכישות החזקה שיש לנו תאפשר המשך מימוש וביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של
חברות ופעילויות בתחומי פעילותנו.
אודות פרוטרום:
פרוטרום היא חברה רב לאומית הפועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים .לפרוטרום מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיים בארבע יבשות ,והיא
משווקת ומוכרת מעל  31,000מוצרים בחמש יבשות למעל  16,000לקוחות ביותר מ 150-מדינות .מוצרי פרוטרום מיועדים לתעשיות המזון והמשקאות,
תמציות הטעם והריח ,התרופות ,צמחי המרפא ( ,)Nutraceuticalsמזון הבריאות והמזון הפונקציונלי ( ,)Functional Foodתוספי המזון ,והקוסמטיקה.
לפרוטרום ,המעסיקה כ 3,300-עובדים ברחבי העולם 2 ,פעילויות ליבה עיקריות:
 פעילות הטעמים ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תמציות טעם ) (Flavor Compoundsו .Food Systems
 במסגרת פעילות חומרי הגלם היחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים ) ,(Natural Flavor Extractsרכיבי
מזון פונקציונלי טבעיים ) ,(Natural Functional Food Ingredientsמיצויים טבעיים מצמחי מרפא ) ,(Natural Pharma/Nutraceutical Extractsצבעים
טבעיים ,מוצרי ביוטכנולוגיה טבעיים מבוססי אצות ,נוגדי חמצון טבעיים המאפשרים מתן פתרונות בתחום ההגנה ושימור מזון ( Food Protection by
 )Natural Solutionכימיקלים ארומטיים ,שמנים אתריים ,מוצרי הדרים יחודיים ושרפים ומייצבים טבעיים .מוצרי פעילות חומרי הגלם ייחודיים
נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות ,הטעם והריח ,הפארמה והתרופות טבעיות ) ,(Pharmaceutical/Nutraceuticalהקוסמטיקה והטיפוח
האישי.
מוצרי פרוטרום מיוצרים במפעליה בארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,שוויץ ,גרמניה ,בלגיה ,איטליה ,ספרד ,סלובניה ,רוסיה ,תורכיה ,ישראל ,דרום אפריקה,
סין ,הודו ,גוואטמלה ,פרו ,צ'ילה ,ברזיל וניו זילנד .מערך השיווק הגלובלי שלה כולל את אגפי השיווק בישראל ,ארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,שוויץ ,גרמניה,
סלובניה ,בלגיה ,הולנד ,דנמרק ,צרפת ,איטליה ,ספרד ,הונגריה ,רומניה ,רוסיה ,אוקראינה ,פולין ,קזחסטן ,בלרוס ,תורכיה ,ברזיל ,מקסיקו,
גוואטמלה ,קוסטה ריקה ,פרו ,צ'ילה ,דרום אפריקה ,סין ,יפן ,הונג קונג ,הודו ,אינדונזיה וניו זילנד .כמו כן מפעילה החברה סוכנים ומפיצים מקומיים
ברחבי העולם .למידע נוסף ,אנא בקרו באתר החברהwww.frutarom.com :

