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Vilomix Norway AS, datterselskap av Vilomix Holding, overtar Vadheim Groplex
Import AS per 1. januar 2017
Som et ledd i satsingen på bekjempelsesprodukter i Norge overtar Vilomix Norway AS den 1. januar
selskapet Vadheim Groplex Import AS. Selskapet har agenturet og distribusjonen av produkter fra den
anerkjente tyske produsenten Neudorff som baserer sin produksjon av bekjempelsesprodukter på
bærekraft og naturlige aktivstoffer.
Vadheim Groplex Import AS omsetter for 13 millioner NOK i året og har 5 medarbeidere og har sine
kontorer og lokaler i Bergen. Disse vil bli flyttet til Hønefoss der Vilomix Norway AS holder til. Kundemassen
er de ledende aktørene innen blant annen landbruk, hagesentre og kjeder med produkter innenfor hus- og
hage.
Oppkjøpet av Vadheim Groplex Import AS vil komplettere og styrke den eksisterende produkt- og
kundeportefølje i Vilomix Norway AS.
Vi har ambisjoner om å vokse og ta en ledende posisjon innenfor skadedyrbekjempelse i Norge sier Knut
Storaa, daglig leder i Vilomix Norway, som er godt fornøyd med oppkjøpet. Vi ser store synergieffekter og
muligheter framover. Produktene i Vadheim Groplex Import og Vilomix Norway AS kompletterer hverandre
og vil styrke vår posisjon hos eksisterende og framtidig kunder.
Hildegunn Fredheim, som skal lede satsingen framover i Vilomix Norway AS, framhever at selskapet med
dette oppkjøpet får en «grønn linje» Neudorff-produkter mot skadegjørere i hobbyhagen. Vi ser en
utvikling der forbrukere i større grad legger vekt på miljø og bærekraft og derfor velger denne type
produkter som Neudorff representerer. Samtidig vil vi kunne tilby vårt eget brand Trinol der vi er spesielt
sterke på høstprodukter mot rotter og mus sier Fredheim som ser fram imot en spennende 2017-sesong.
Styreformann for Vadheim Groplex Import AS – Roald Mortensen ser dette som en viktig forretning for å
sikre fortsatt suksess og utvikling for Neudorff-produktene i Norge. Eierne gleder seg over at et solid
selskap som Vilomix Norway, med hele konsernet i ryggen, kan ta disse unike produktene videre til et nytt
nivå det norske markedet.
For ytterligere informasjon kontakt:
CEO Vilomix Norway Knut Storaa; knut@vilomix.no, mobil 922 35 749
Salgs- og markedsdiretør Hildegunn Fredheim; hifr@trinol.dk, mobil 99 30 10 45
Fakta om Vilomix Norway
Vilomix Norway AS er landets ledende leverandør av premikser, tilskudds- og spesialfôr til landbruket og fôrindustrien i Norge. Selskapet har også en sterk
posisjon innen salg av handelsvarer og merkevarer innen skadedyrbekjempelse. Vilomix Norge AS har i de senere år opplevd en kraftig vekst og har følgelig en
solid økonomi. Virksomheten er en del av det internasjonale Danish Agro konsernet, med hovedsete i Danmark. Danish Agro omsetter årlig for ca. 45 Mrd NOK
og har ca. 4.000 ansatte.

