E D & F MAN INGREDIENTS s.r.o.

ED&F Man zakládá v České republice společnost zaměřenou na
speciality v oblasti cukrů
Man Ingredients je příslibem inovace na trhu se specialitami v oblasti cukrů
Dva zavedení lídři na evropském trhu speciálních výrobků v oblasti cukrů a sladidel, ED&F
Man a VUC Services, spojili své síly, aby svým zákazníkům nabídli kompletní servis od
místa původu suroviny až po místo určení konečného výrobku. Jejich nová společnost – Man
Ingredients – zahajuje svoji činnost 1. června 2016.
„Nový podnik propojí dodavatelské řetězce obou společností tak, aby uspokojily rostoucí
evropskou poptávku po specialitách v oblasti sladidel. Nabídne tak lepší produktovou řadu a
spolehlivější služby“, uvádí Daniel Polak ze společnosti Man Ingredients.
„Investováním do evropského trhu s cukrem jsme prokázali, že jsme oddáni výrobě a
dodávání zmíněných komodit, což přispěje ke komfortu a jistotě našich partnerů a pomůže
nám všem v plánování budoucnosti,“ říká. „Společnost Man Ingredients nabídne svým
partnerům diverzifikovanější produktovou řadu, lepší služby i bližší vztahy.“
Generální ředitel společnosti VUC Services Daniel Spencer dodává, že zákazníci stále častěji
poptávají produkty, které vyžadují individuální řešení . „Je zde jasně patrná potřeba investic
do výzkumu a vývoje. Trh s cukrem si žádá kreativní řešení,“ říká. „To představuje hlavní
motto společnosti Man Ingredients.“
Man Ingredients spojuje silné stránky obou společností. Na straně jedné jsou to vazby ED&F
Man se světovými výrobci cukru a sítí evropských odběratelů. Na straně druhé pak evropská
kvalita, úroveň služeb a zkušenosti s výrobou speciálních cukrů a sladidel s přidanou
hodnotou společnosti VUC Services.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.maningredients.com
Pokud máte zájem o fotografie a další informace, zašlete, prosím, e-mail na adresy
daniel.polak@maningredients.com a daniel.spencer@maningredients.com.

Poznámky
Výrobky a služby společnosti Man Ingredients
Společnost Man Ingredients bude vyhledávat, přepravovat, dovážet, vyrábět a prodávat cukry
a sladidla s přidanou hodnotou. Produktová řada bude zahrnovat:
• balené cukry - z ekologické produkce BIO, třtinové cukry Fairtrade a demerara
•

tekuté, invertní a směsné cukry a sladidla

•

speciální krmiva na bázi cukru a BIO krmiva

•

alkoholy a BIO alkoholy

•

sypké a tekuté produkty vyrobené na základě požadavků zákazníka

•

nízkokalorická sladidla a sladidla bez cukru
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Umístění
Společnost Man Ingredients bude sídlit v bývalém cukrovaru ve Zvoleněvsi, přibližně 30 km
severozápadně od Prahy. Cukrovar byl založen v roce 1859 a v současnosti představuje
specializované centrum pro výrobu cukrů a sladidel.
Cukrovar má dlouhou historii. Rod Habsburků, posledních panovníků rakousko-uherského
císařství, jej vlastnil až do zániku monarchie na konci první světové války. Od roku 2002 je
výzkumným centrem společnosti VUC Services.
O společnosti ED&F Man
Společnost ED&F Man je vedoucím dodavatelem zemědělských komodit, s nimi spojené
logistiky a řízení souvisejících rizik. Byla založena v roce 1783 a jejími akcionáři jsou její
vlastní zaměstnanci. Zaměstnává přibližně 6 000 osob, které pracují v 60 zemích po celém
světě.
O společnosti VUC Services
Společnost VUC Services vyrábí speciální cukry a sladidla, do jejího portfolia patří tekuté i
sypké produkty. Disponuje týmem technologů, kteří přicházejí s řešeními, jež nemají ve
střední Evropě konkurenci.
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