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INTERNATIONALISERINGSPROCESSEN FORTSÄTTER FÖR
GRANAROLO

Bologna, 22 juni 2016 – Granarologruppen – Italiens största operatör inom det industriella
jordbruket – har köpt 50% av Matric italgross AB – ett svenskt distributionsföretag med italienska
varumärken som är ledande inom livsmedelsbranschen och ägare av varumärket MATRIC –
Matilda.
Förvärvet av Matric Italgross ( www.matric.se ), ett av de ledande företagen inom den italienska
mat- och dryckesbranschen, kommer att göra det möjligt för Granarolo att hitta stora synergieffekter
på marknaden förutom att man får möjligheten att ytterligare utveckla sina egna produkter ( särskilt
ostsortimentet) i landet. Granarolo är för övrigt redan ledande i den skandinaviska marknaden inom
kategorin italienska färskostar.
Matric, grundat 1991 och med en omsättning på 185 miljoner sek (ca. 20 miljoner Euro) under
2015, har tre logistiska plattformer som garanterar en god täckning av hela landet.

“Sedan början av året har Granarolo- ord från Gianpiero Calzolari, ordförande hos Granaroloinvesterat i tre nya förvärv som bidrar till deras plan att utveckla nya produktkatergorier( som tex,
Con.Bio, ett av förvärven, som är specialiserade på vegetariska produkter) och att diversifiera
marknaden för att uppnå det strategiska målet att under 2016-2019; få hela Granarolo Gruppen att
fakturera 1,5 miljarder Euro. De två andra förvärven i Schweiz och Sverige, skall i särskilt hög
grad och på ett strategiskt vis utveckla varumärket Granarolo då dessa länder har de
förutsättningar som behövs för att få en omedelbar synergi; beträffande logistikhanteringen
geografisk närhet mellan Schweiz- Italien) och den redan stora närvaro av varumärket Granarolo
(färsk ost) i andra Skandinaviska länder, där nu även Sverige kommer ingå. Vårt mål är att under
denna treårsperiod öka vår export så att den uppnår 35% av vår totala rörelse. Detta kommer ske
med en fortsatt investering i liknande förvärv och därmed göra Granarolo till den självklara
referenspunkt vad gäller italienska livsmedelsprodukter”.

“Sedan några år tillbaka har Matric Italgross – enligt Riccardo Mondolfi – tagit sig an en större
utmaning för att kunna förmedla vidare traditionen inom det italienska köket på en bredare front.
Denna utmaning har gjorts möjlig genom starka samarbeten med genuina italienska företag, men
kräver idag ett ännu starkare Matric särskilt i andra produktkategorier. Möjligheten att på en
marknad som Sverige nu kunna erbjuda ett stort utbud av kvalitativa mejerivaror och ostar går via
det nya partnership med Granarolo, som idag kan erbjuda en bred och mycket kvalitativ portfölj..
Vi har ett antal mål som vi har satt för utvecklingen av företaget och skall göra detta nu med en
stark partner som Granarolo; vilket känns både utmanande och tryggt!”
Granarologruppen
Granarologruppen, en av huvudspelarna inom livsmedelssektorn i Italien, består av två separata delarmed egna
syneriger: en kooperation av mjölkbönder – Granlatte –som arbetar inom jordbrukssektor med att samla mjölken – och
ett aktiebolag – granarolo SpA – som förädlar ochdistribuerar slutprodukten och som innehar 14 olika
produktionsställen runt om i landet, 2 i Frankrike, 1 i Chile, 2 i Brasilien och 1 på Nya Zeland.
Granarologruppen är den största leverantör av mjölk som ägs av de egna bönder själva. Denna kooperation samlar ihop
ca. 1 000 mjölkbönder, med 70 egna tankbbilar som samlar mjölken och 1 200 kylbilar för distributionen. Som omsätter
850 000 ton/år och servar 50 000 olika försäljingsställen utan mellanhand, där 11 miljoner italienska familjer köper sina
Granarolo produkter.
Målet för Gruppen är att exportera den italienska traditionen och produker som är “Made in Italy”, även genom att
sträcka ut sig ur den välkända mejeribranschen. Gruppen har på senaste tiden utvecklat sin portfölj genom att lägga till
kategorier som chark, pasta och vegetabiliska produkter.
I sina egna labb utförs dagligen kontroller på hela produktionskedjan, från råvaran till slutprodukten, för att garantera
för konsumenten kvalitativa produkter med hög livsmedelssäkerhet.
Gruppen använders sig av externa kvalitetskontroller utförda av olika certifieringar som International Food Standard
(IFS), British Retail Consortium (BRC) och Eus ekologiska certifiering (CCPB). Från 2002 har man ISO 9001
certifiering på all produktion.
Granarologruppen har över 2 400 medarbetare per sista december 2015. 77,48% av Gruppen är kontrollerad av
Granlatte, 19,78% av Banken Intesa Sanpaolo och det sista 2,74% av Cooperlat. Omsättningen 2015 översteg 1 miljard
Euro.
www.gruppogranarolo.it

När Matric Italgross AB grundades 1991, var jag – Riccardo Mondolfi – övertygad om att all den
härliga mat som jag varit van vid hemma i Bologna och som jag gladde mina svenska vänner med
skulle kunna ha en marknad här i Sverige. Mina vänner tryckte på och snart fick jag ägna fritiden åt
att importera och distribuera italienska produkter. Verksamheten växte och snart var vi två eldsjälar
som delade idén att lära de svenska konsumenterna vad det äkta italienska köket är. Inte bara pizza,
pasta och Chiantivin utan hela den variationsrika, traditionella och regionala italienska matkulturen.
Idag har företaget vuxit till dryga 40 medarbetare, men affärsidén förblir den samma: att hitta
genuina produkter och de mest representativa leverantörerna i Italien – bästa kvalitet till rätt pris. Vi
har ledande varumärken under vårt företag och erbjuder dessutom vårt eget varumärke på en stor
mängd produkter. Genom att ha valt matleverantörer och vinproducenter med gemensamma
värderingar, där tre nyckelord ingår: tradition, yrkesskicklighet och kärlek till produkten, så är vi på
Matric Italgross säkra på att även ni konsumenter finner våra produkter som genuina, kvalitativa
och fulla av italiensk värme.
www.matric.se
***
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