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Cloetta förvärvar Goody Good Stuff – godis
med bara naturliga råvaror
Cloetta AB har idag förvärvat den brittiska godistillverkaren Goody Good Stuff. Förvärvet är
ett led i Cloettas strategi att utveckla produktsortimentet inom det växande området för
naturligt godis.
”Förvärv är en del av vår tillväxtstrategi och Goody Good Stuff ger oss en möjlighet att stärka vårt
utbud inom ett intressant segment. Produkterna från Goody Good Stuff kan ätas av alla då det är ett
helt naturligt godis som är fritt från allergener. Det är ett segment där vi ser en ökad
konsumentefterfrågan där Cloetta kan spela en viktig roll”, säger Bengt Baron, vd Cloetta.
Goody Good Stuff är i en tillväxtfas och har nyligen skrivit ett rikstäckande avtal i USA med en av de
största servicehandelskedjorna. Försäljningen uppgick till ca 10 Mkr under 2012. Goody Good Stuff
lanserades år 2010 och har sin huvudsakliga försäljning i Storbritannien och USA.
Det naturliga gelé-godiset från Goody Good Stuff är producerat med en metod som innebär att gelatin
från djur inte behöver användas. Det innehåller inga artificiella färgämnen eller smaker, är baserat på
naturliga frukt- och växtextrakt och är fritt från allergener.
Cloetta har köpt Goody Good Stuff från en investerargrupp för en icke offentliggjord summa. Köpet
kommer att ha en begränsad påverkan på Cloettas framtida rörelseresultat och förvärvspriset är
marginellt jämfört med Cloettas marknadsvärde.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 21 maj 2013 klockan 08.00.
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Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien.
Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste
varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife,
Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 10 fabriker i fem länder. Cloettas B-aktie handlas på
NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com
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