SUÍÇA EMMI COMPRA MAIS DUAS COMPANHIAS DE LEITE
DE CABRA
postado em 10/01/2017

A companhia suíça de lácteos, Emmi, está aumentando sua participação na indústria de leite de
cabra, comprando mais companhias nos Estados Unidos e na Espanha. Em dezembro, a Emmi
comprou 80% de participação na processadora de leite de cabra, Lácteos Caprinos S.A., da Espanha.
Agora, a companhia concordou com a aquisição da companhia familiar americana, Jackson-Mitchell,
Inc. (Meyenberg).
A Emmi vem gradualmente expandindo sua rede internacional no mercado de leite de cabra desde
2010, quando adquiriu a Cypress Grove, na Califórnia e a marca Le Petit Chevrier, na Suíça. Desde
então, a companhia investiu mais no mercado com a compra da Redwood Hill Farm nos Estados
Unidos, Bettinehoeve and Goat Milk Powder na Holanda, bem como da companhia comercial, AVH
Dairy, que está localizada na Holanda, mas opera globalmente.
Meyenberg
Harold Jackson – pai do atual co-proprietário – comprou a companhia que foi fundada por John P.
Meyenberg, filho de imigrantes suíços, em 1934. A Meyenberg é
fornecedora de leite de cabra fluido e evaporado/em pó nos Estados Unidos.
A companhia distribui seus produtos em todo o país, principalmente nas
cadeias nacionais de supermercados, mas também vende on-line (pela
Amazon) e por meio de varejistas regionais e negócios especializados.
A empresa já trabalha com outras empresas da Emmi, Cypress Grove e
Redwood Hill Farm, para fazer a ponte na produção de leite sazonal. Com
30 funcionários em dois locais de produção em Turlock, Califórnia, e
Yellville, Arkansas, a Meyenberg gera vendas anuais de quase US $ 30
milhões.
Matthias Kunz, vice-presidente executivo das Américas para o Emmi Group, disse que o leite de cabra
está com uma demanda alta e uma oferta baixa nos EUA, mas também é um produto muito
desafiador, devido à sua natureza altamente sazonal. "Esperamos que as excelentes relações da
Meyenberg com os produtores de leite de cabra da Califórnia, Idaho, Kansas e Missouri resultem em
oportunidades para os nossos processadores de leite de cabra da Califórnia, Cypress Grove e
Redwood Hill Farm & Creamery, e que possamos suprir ainda melhor a crescente demanda por esses
produtos, como resultado ", disse Kunz.
A Emmi anunciou que Robert Jackson, o atual CEO, continuará em seu papel durante o período de
transição e também ajudará com a busca de um sucessor adequado como membro do conselho de
diretores. O COO e membro da diretoria, Frank Fillman, e o CFO, Dough Buehrle, continuarão
trabalhando para a empresa em seus papéis atuais. A Emmi afirmou que não há mudança de pessoal
planejada em outro lugar da empresa.
Lácteos Caprinos
A Lácteos Caprinos tem sede em Campillo de Arenas, no sul de Espanha,
emprega cerca de 30 funcionários e gera vendas anuais de cerca de 13
milhões de euros (US$ 13,68 milhões). A Espanha é o segundo maior
produtor de leite de cabra da Europa (cerca de 20%), depois da França.
O foco da Lácteos Caprinos é a fabricação de produtos semiacabados (coalhada) para queijos de
cabra, tanto na Espanha quanto no exterior. Muitos fabricantes de queijo de cabra usam tais produtos
semiacabados para compensar qualquer escassez de leite sazonal. A Lácteos Caprinos também
fabrica queijo de leite de cabra, que é vendido através de varejistas espanhóis sob a marca Delicapra.

Uma vez que a Espanha também está experimentando uma crescente demanda por produtos
derivados de leite de cabra, a Emmi diz que está agora em condições de expandir ainda mais esse
negócio local no médio prazo.
A Emmi está adquirindo a participação na Lácteos Caprinos de seus dois proprietários, Pedro Mantilla
e Francisco Sainz. Os restantes 20% permanecerão com os atuais proprietários. Eles continuarão
trabalhando para a empresa em seus papéis atuais: Mantilla como diretor administrativo e Sainz como
diretor de operações, com foco na produção e aquisição de leite. Esta transação está programada
para fechar em janeiro de 2017. O valor de compra de ambas as transações não foi divulgado.
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