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FRONERI – nowa globalna spółka joint venture na rynku lodów i mrożonek
Po spełnieniu wszystkich formalnych wymagań, Nestlé i R&R zawarły porozumienie o utworzeniu
FRONERI, nowej spółki joint venture w przemyśle lodów, mrożonek i mlecznych deserów
mrożonych, w skład której w Polsce weszły firmy Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. oraz Nestle Ice
Cream Polska Sp. z o.o.
FRONERI, nowa spółka joint venture z siedzibą w Wielkiej Brytanii, będzie obecna w Europie, w tym
w Polsce, na Bliskim Wschodzie (za wyjątkiem Izraela), w Argentynie, Australii, Brazylii, na Filipinach
i w Republice Południowej Afryki. Zgodnie z planami to lodowe joint venture obejmie swoją
działalnością ponad 20 państw i będzie zatrudniać około 15 000 osób. Szacowana sprzedaż
produktów spółki ma wynieść około 2,6 mld euro. FRONERI będzie czerpać z wzajemnie
uzupełniającej się wiedzy specjalistycznej obu firm, mocnej pozycji marek, doświadczenia Nestlé
w dystrybucji "out-of-home" oraz konkurencyjnego modelu produkcyjnego Grupy R&R i jej znaczącej
obecności w handlu detalicznym. FRONERI będzie budować swoją pozycję, opierając się
na doświadczeniu w branży i biznesie gwarantowanemu przez Nestlé i R&R. Przewodniczącym Rady
Nadzorczej został Luis Cantarell, Wiceprezes Nestlé na Europę, Afrykę Północną i Bliski Wschód,
a Prezesem Ibrahim Najafi, wcześniej pełniący funkcję CEO R&R.
Więcej informacji na stronie Froneri.com
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z FRONERI:
Matthieu Roussellier / Annabel Clay, Greenbrook Communications
+44 (0) 20 7952 2000
Richard Graham, RGPR
+44 (0) 1765 640736
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z poniższymi osobami:
Zielona Budka
Natalia Bąkiewicz
Brand Manager
Email:
natalia.bakiewicz@zielonabudka.pl

Telefon: +48 22 851 02 01

Nestle
Edyta Iroko
Koordynator ds. Mediów
Email:
edyta.iroko@pl.nestle.com

Telefon: +48 22 607 32 54

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszej piśmie są poufne i mogą być objęte tajemnicą zawodową. Skierowane są wyłącznie do adresata. Dostęp do informacji zawartych w piśmie
przez inne osoby jest nieupoważniony. Jeśli nie jesteś odbiorcą, ujawnianie, kopiowanie i rozpowszechnianie tego pisma i oraz wszelkie podejmowane czynności lub ich
zaniechanie w związku z niniejszą informacją są zabronione i mogą być nielegalne.
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fax +48 (017) 788-55-07
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Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o.
Biuro Warszawa
ul. Piaseczyńska 18
05-555 Tarczyn
tel. +48 (022) 851-02-01 do 04
fax +48 (022) 840-64-60
e-mail: centrala@ZielonaBudka.pl

R&R Ice Cream Deutschland GmbH
Eduard-Pestel-Straße 15
49080 Osnabrück
tel. +49 541 9999-0
fax +49 541 9999-200
e-mail: info@roncadin.de
www.RR-icecream.eu

