PRESS MEDDELANDE: Jens Andreasen säljer

äggpackeriet Henriettelund till Danæg
Randers, den 29. december 2017

Från och med den 1. januari 2018 övertar Danæg koncernen alla aktierna i
äggpackeriet Henriettelund i Randers. För Jens Andreasen, 76 år, har det varit
viktigt att säkra den riktiga köparen av hans livsverk Henriettelund.
Verksamheten ”Henriettelund” har en lång historia, och namnet går helt tillbaks till 1931. I
1967 startade Jens Andreasen äggpackeriet Henriettelund och sedan dess har både namn
och logon varit välkänt i branschen och bland konsumenter.
Nuvarande ägare och grundare av Henriettelund, Jens Andreasen uttalar sig om
försäljningen av Henriettelund till Danæg:
- Det har varit avgörande för mig att finna den riktiga köparen av Henriettelund, som
tillgodoser och respekterar det mångåriga samarbete jag har haft med mina kunder och
leverantörer. Jag glädjer mig att lämna över stafettpinnen till Danæg, och ser fram emot att
njuta av pensionen med ro i magen.
Henriettelund packar årligen knappt 25 miljoner ägg och levererar ägg till de flesta stora
danska dagligvarukedjorna.
För koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen från Danæg, är uppköpet av Henriettelund en
viktig bricka i Danægs strategi, och han ser en bra synergi mellan de båda verksamheterna:
- Henriettelund distribuerar i dag ägg till många av de danska dagligvarukedjorna och
övertagandet passar således riktigt bra in i verksamheten och de ambitioner som finns för
framtiden, uttalar han och fortsätter:
- Vi är både glada och stolta över, att Jens valde att sälja sitt livsverk till Danæg och vi
kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till detta förtroende. Vi har inga planer om att
ändra namnet Henriettelund på förpackningarna. De danska konsumenterna känner redan
produkten och vet vad den står för. Det kommer därför bara att vara en styrka att bibehålla
de karakteristiska förpackningarna på dagligvarukedjornas hyllor.
Jens Andreasen uttrycker både glädje och stolthet över att Danæg också kommer att behålla
namnet ”Henriettelund” framöver.
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