PRESSEMEDDELELSE 27. juni 2019
Naturfrisk Group opkøber den økologiske drikkevarevirksomhed Macarn og
ansætter stifter Jan Kruse Hansen som salgs- og marketingdirektør
Fra den 15. august 2019 vil ejerskabet af den Skærbæk-baserede drikkevarevirksomhed Macarn og alle
virksomhedens økologiske brands og produkter under varemærket Macarn overgå til Naturfrisk Group.
Stifter og ejer af Macarn, Jan Kruse Hansen, bliver samtidig ansat som salgs- og marketingsdirektør og
indtræder i ejerkredsen for Naturfrisk Group.
Kommende adm. direktør for Naturfrisk Group Tørk Eskild Furhauge udtaler omkring baggrunden for
opkøbet: ”Macarn’s økologiske produkter passer fint ind i Naturfrisk Group’s portefølje og mange af dem
bliver desuden allerede i dag tappet på bryggeriet i Ørbæk. Med Jan får Naturfrisk Group desuden en dygtig
kommerciel person i ledelsen, som har et godt kendskab til drikkevarekategorien og -branchen og en god
forståelse for og relation til kunderne i dansk detailhandel. Jeg kender Jan i forvejen, og tror vi kommer til at
få et rigtigt godt samarbejde.”
Jan Kruse Hansen udtaler omkring sin motivation for at sælge sin virksomhed og blive en del af Naturfrisk
Group: ”Det har været en spændende og lærerig rejse de tre år Macarn har været i markedet, og vi er
kommet langt. Ved at Macarn nu bliver del af Naturfrisk Group, kan vi få endnu mere kraft bag
produktudvikling, produktion og salg, samtidig med at varemærket bliver del af en familie af andre
spændende varemærker. Det glæder jeg mig utroligt meget til at bygge videre på, ligesom jeg glæder mig til
at arbejde tættere sammen med familien Rømer og resten af teamet i Naturfrisk Group.”
Ejer og stifter af Naturfrisk Group, Niels Rømer, udtaler omkring erhvervelsen af Macarn og ansættelsen af
Jan Kruse Hansen: ”Vi har kendt Jan og haft et godt samarbejde med ham, siden hans virksomhed blev
etableret, og vi har fulgt hans og Macarn’s imponerende udvikling. Vi synes produkterne og de
kompetencer, Jan bærer til, passer virkelig fint sammen med os og vores vision med Naturfrisk-gruppen, og
ser opkøbet og Jans indtræden i virksomheden som en stor styrke for virksomheden.”
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