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Persbericht
CSM verwerft leidende positie in Noord-Afrika door joint
venture
Diemen, 14 januari 2011

CSM maakt bekend een joint-venture-overeenkomst te hebben getekend met het in Tunesië
gevestigde bedrijf GIAS s.a. GIAS heeft een leidende positie als leverancier van bakkerijingrediënten en margarines in Noord-Afrika. Verder krijgt CSM via deze joint venture, welke
zal opereren onder de naam CSM-GIAS, toegang tot een distributienetwerk dat verschillende
Afrikaanse landen bestrijkt, waardoor CSM haar volledige portfolio aan bakkerijproducten in
deze markt kan aanbieden.
De strategie van CSM is gericht op versterking van de leidende mondiale marktpositie van
de onderneming, inclusief uitbreiding in opkomende markten. De vandaag aangekondigde
joint venture is weer een stap in de verwezenlijking van deze strategie. De transactie zal
geen materieel effect hebben op de financiële resultaten van CSM.
GIAS
GIAS (Générale Industrielle Alimentaire Slama) is producent van bakkerij-ingrediënten en
margarineproducten, die worden verkocht onder merknamen als Vanoise, La Délicieuse en Feuille d’Or.
Het bedrijf maakt deel uit van de in 1950 opgerichte en in Tunesië gevestigde SLAMA Group, die ook
actief is in de olijf- en plantaardige olie-industrie in (Noord-) Afrika.
GIAS is een vooraanstaande leverancier van bakkerij-ingrediënten en bakkerijvetten in Noord-Afrika en
exporteert zijn producten via een eigen distributieorganisatie naar diverse Afrikaanse landen, waaronder
Libië, Algerije, Mauritanië, Guinee-Conakry, Gabon, Congo en Angola. De distributieactiviteiten
(schapproducten) van het bedrijf behelzen onder meer een partnership met Kraft Foods. GIAS is
opgericht in 1983, genereert een jaaromzet van € 30 miljoen en biedt werk aan ongeveer 500 mensen.
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Achtergrondinformatie
CSM nv is wereldwijd de grootste leverancier van bakkerijproducten en marktleider op het gebied van melkzuur en
melkzuurderivaten. CSM produceert en distribueert een breed spectrum aan bakkerijproducten en ingrediënten voor
artisanale en industriële bakkerijen en voor zowel in-store als out-of-home markten. Daarnaast produceert CSM
uiteenlopende melkzuurtoepassingen voor de voedings-, chemische en farmaceutische industrie. CSM is actief in
business-to-business markten in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië, genereert een jaaromzet van € 3
miljard en heeft een personeelsbestand van circa 10.000 medewerkers in 25 landen. CSM is genoteerd aan NYSE
Euronext Amsterdam. Meer informatie: www.csmglobal.com
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