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 רוטרום השנה:רביעית לפאסטרטגית רכישה 

 

 Hagelinפרוטרום רוכשת את חברת הטעמים האמריקאית 
 מיליון דולר  .254-ב

 

של אמריקה  צומחיםהובשווקים את נוכחותה בארה"ב ומעמיקה מחזקת פרוטרום 

 ואפריקה הלטינית

 

 משקאותטעמים להצומח והרווחי של מרחיבה את הפעילות בתחום 

  

של הרווחית של חטיבת הטעמים אלה שיעורי רווחיות גבוהים מ Hagelinל 

 פרוטרום

חברת פרוטרום, אחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעמים וחומרי הגלם הייחודיים, ממשיכה ביישום 

מהון  011% של הצמיחה המהירה והרווחית שלה ומדווחת על רכישה רביעית השנההמוצלח של אסטרטגיית 

מיליון דולר2 הרכישה מחזקת  4.25במזומן של  בתמורה לתשלום "(הגלין)" האמריקאית Hagelin המניות של חברת

ומאיצה חדירתה לשווקים הגדול בעולם הטעמים את נוכחותה של פרוטרום בשוק האמריקאי, שהינו שוק 

 2עבור פרוטרום גבוהה חשיבות אסטרטגית להם, ואפריקהאמריקה של מרכז ודרום צומחים והמתפתחים ה

2 פרוטרום משקאותל םטעמיהשל  בתחום הצומח והרווחי פרוטרום מרחיבה מהותית את פעילותגם רכישה ה

של השקעה בסכום לר, מיליון דו 051 -עמד על כ .10.היקף מכירותיהן  בשנת ש 102.-משלימה בכך ארבע רכישות ב

 2מיליון דולר 0.1-כ

ורכישות רווחית צמיחה פנימית המוצלחת שלה המשלבת המהירה ובישום אסטרטגיית הצמיחה משיך ת פרוטרום

 2 אסטרטגיות

 

שיווק של טעמים וטכנולוגיות טעם בייצור ובעוסקת בפיתוח, עובדים ו 45ומעסיקה כיום  0691נוסדה בשנת  הגלין

 .10.-ב הגיעמחזור המכירות של הגלין משקאות2 להטעמים הצומח של תחום הייחודיות לתעשיית המזון, בדגש על 

2 להגלין שיעורי רווחיות הגבוהים משיעורי 100.בשנת  בהשוואה למכירותיה 1%-מיליון דולר, צמיחה של כ .52.-כל

 2 במסגרתה תשולבאשר , פרוטרום( תיוהרווחית יותר מבין פעילו) הטעמים של פרוטרום חטיבתשל  הרווחיות

 

טכנולוגיות טעם מתקדמות בתחום הפחתת בפיתוח  גם בין היתרהיא מתמחה יתרונות תחרותיים בולטים ו הגליןל

וגיות החדשניות הרכישה מרחיבה את סל המוצרים והטכנולושיפור חוויית הטעם2 וקלוריות מלחים, הפחתת סוכר 

פונקציונאליים המשקאות הקלים, המשקאות הבתחומי בכל העולם גם ללקוחותיה מציעה פרוטרום שוהמתקדמות 

וגם בתחום פתרונות טעמי הסיבורי )הספקטרום הלא  אלכוהולייםהמשקאות ה)המשלבים רכיבים בריאותיים( ו

 2מתוק של הטעמים(
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מקומיים יצרני מזון ומשקאות ו  ומשקאות בינלאומיים מובילים בסיס הלקוחות של הגלין כולל יצרני מזון

המתאפיינים בשיעורי צמיחה , בעיקר במרכז ודרום אמריקה ובאפריקהבשווקים מתפתחים, ובאנגליה , בארה"ב

 2 רבות Cross–Sellingאפשרויות  תוך יצירתפרוטרום  בסיס הלקוחות שלהרכישה צפויה להרחיב את גבוהים2 

 הנהלתה החזקה והמנוסה של הגלין תשולב בהנהלת פרוטרום ארה"ב ותתרום לה מניסיונה העשיר2 

 

הגלין  באנגליה2 פעילות ואחד (בניו ג'רזי ובג'ורג'יה)בארה"ב  , שניים מהםייצור ושיווק, מו"פאתרי  שלושה להגלין

בשילוב  (.10. -ב 52%) האחרונות גדלה מהותית בשניםשסינרגטית במידה רבה לפעילותה של פרוטרום בארה"ב, 

ולניצול לחיבור והיא תפעל שלושה אתרי יצור בארה"ב פרוטרום ל2 רווחית ורכישותגבוהה וצמיחה פנימית 

בין פעילויותיה אספקה הייצור ושרשרת ה ,רכשהמכירות, השיווק והמו"פ, מערכי הניהול, האופטימאלי של 

, המתוקים פרוטרום היא היצרן המקומי הגדול ביותר בתחום הטעמיםבה , באנגליה2 גם בארה"בלפעילויות הגלין 

פעילות הגלין עם פעילותה הצומחת של פרוטרום2 פעילות הגלין במרכז ודרום אמריקה ובאפריקה תשולב אף תמוזג 

השגת יעילות עסקית ותפעולית ל היא בפעילות המקומית של פרוטרום באזורים אלה2 איחוד הפעילויות יתרום

  מעניקה ללקוחותיה2 פרוטרוםשירות שהושיפור כושר התחרות ול הורדת עלויותל, תמרבי

 

 הגלין ציין היום כי "אנו שמחים מאוד על רכישת נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום, אורי יהודאי

 ,ובשווקים מתפתחים חשוביםהגדול בעולם הטעמים האמריקאית שתחזק ותרחיב מהותית את נוכחותנו בשוק 

 זו מעצימהשל חברה רווחית 2 רכישה חשובה אותם הגדרנו כאסטרטגים להאצת הצמיחה המהירה והרווחית שלנו

את יכולות המחקר , המשקאות הצומח והרווחיטעמי בתחום  במיוחד ,יה הטכנולוגיות של פרוטרוםאת יכולותגם 

גם ברכישה זו נהנה מחיזוק 2 הרבות Cross-Selling-והפיתוח, את תשתיות השיווק והמכירות ואת אפשרויות ה

 2 "מנוסיםמצויינים וומכירות  , שיווקמשמעותי של מנהלים, אנשי מו"פ

 

שוק שסימנו כיעד צמיחה של פרוטרום בארה"ב, הרווחית  הטעמים הרכישה מהווה המשך לגידול החד בפעילות"

, בקצבים גבוהים מקצב גידול השוקבעקביות בשנים האחרונות, פנימית צומחת אסטרטגי מרכזי2 פעילותנו בארה"ב 

משיך לממש בכוונתנו לה2 תרמו להאצת הצמיחה ולהגדלת נתח השוק שלנו שנים האחרונותבוהרכישות שביצענו 

 2 בשוק האמריקאיגם המהירה שלנו צמיחה האסטרטגיית את 

לקפיצת המדרגה המשמעותית הנוספת במסע שתרמו  .10.לינואר  100.לאחר שמונה הרכישות שביצענו בין ינואר 

רכישה  מדווחים היום על, אנחנו 102. -הצמיחה הרווחית של פרוטרום, המתבטאת גם בתוצאות השיא שלנו ב

ברוסיה, ארומה  PTIג'נדרי בדרום אפריקה, רכישת שהשילוב והמיזוג המוצלח של כנעים ורביעית השנה ומש

 105.בשנת  ובתוצאותינו להשגת קפיצת המדרגה הבאה בפעילותנו יתרמו -בגוואטמלה ועתה הגלין בארה"ב 

נמשיך בשווקים מתפתחים בעלי שיעורי צמיחה גבוהים ובארה"ב2 שלנו שוק ה, בדגש על הגדלת נתח ובשנים הבאות

לים לאיתור ולביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של פועאנו בישום אסטרטגית הצמיחה המהירה והרווחית שלנו ו

שאנו מייצרים החזק בתמיכת תזרים המזומנים  שלנוהאיתן  ההון מבנה2 חברות ופעילויות בתחומי פעילותנו

 אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלנו"2המשך מימוש מוצלח של יאפשרו 
 

   אודות פרוטרום:

היא חברה רב לאומית הפועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים2 לפרוטרום מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיים בשלוש יבשות, והיא פרוטרום 
מדינות2 מוצרי פרוטרום מיועדים לתעשיות המזון והמשקאות,   054-לקוחות ביותר מ 04,411מוצרים בחמש יבשות למעל  20,111משווקת ומוכרת מעל 

 (, תוספי המזון, והקוסמטיקהFunctional Food2)  (, מזון הבריאות והמזון הפונקציונליNutraceuticalsהטעם והריח, התרופות, צמחי המרפא )תמציות 

 פעילויות עיקריות:  .עובדים ברחבי העולם,  911,.-המעסיקה כ לפרוטרום,

  פעילות הטעמים, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של תמציות טעם(Flavor Compounds)  וFood Systems 2 

  חומרי הגלם, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מיצויי טעם טבעיים  פעילות(Natural Flavor Extracts) רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ,
(Natural Functional Food Ingredients) מיצויים טבעיים מצמחי מרפא ,(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) שמנים אתריים ,

 ומוצרי הדרים ייחודיים וכימיקלים ארומטיים2 

מערך השיווק  2גוואטמלה וברזיל שוויץ, גרמניה, סלובניה, איטליה, ישראל, סין תורכיהרוסיה, מוצרי פרוטרום מיוצרים במפעליה בארה"ב, אנגליה, 
בלגיה, הולנד, דנמרק, צרפת, איטליה, הונגריה, רומניה, רוסיה, סלובניה, גרמניה, הגלובלי שלה כולל את אגפי השיווק בישראל, ארה"ב, אנגליה, שוויץ, 

סין, יפן, הונג קונג, הודו ואינדונזיה2 כמו כן דרום אפריקה, קוסטה ריקה, גוואטמלה, אוקראינה, פולין, קזחסטן, בלרוס, תורכיה, ברזיל, מקסיקו, 
 מפעילה החברה סוכנים ומפיצים מקומיים ברחבי העולם2 

 www.frutarom.comלמידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה: 

http://www.frutarom.com/

