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Tove Nilsson, reporter
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Söderslätts Spannmålsgrupp köps

trävaror spås
tuffare tider
● Uppgången för sågade
trävaror kan vara på väg
att brytas. Enligt Såg i
Syd har marknaden blivit
lite trögare och försämrad
valutakurs är en ständig
sidan 18
risk.
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Uppfinningen minskar
vibrationerna i traktorn.
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unik blågul
ryggräddare
arla öppnar för
höjd ersättning
● Arla Foods höjer
sannolikt ersättningen för
gmo-fritt foder från
dagens 1,2 öre. Kostnaden
har skenat och ersättningen ska spegla kostnaden,
sidan 8
menar bolaget.
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● BM Agri och Söderslätts Spannmålsgrupp slås
ihop och bildar den i särklass största privatägda
aktören på spannmålsmarknaden med en omsättning på över 600 miljoner kronor.

Målet är att på allvar utmana Svenska Foder
och Lantmännen genom att bland annat satsa på
utökad spannmålsexport från Mellansverige.
sidan 6
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Så ska nya BM Ag
tackla framtiden

Lantmännen
Lantbruk

9 817

Miljoner kronor.
omsättning 2013.
*omsättning 2012/213

FraMtiden. Matilda von Rosen är sedan två år tillbaka vd för BM Agri och fortsätter på sin post efter sammanslagningen. Hon tillhör den nya generatio-

nen som ska driva verksamheten vidare när de två tongivande, spannmålshandlarna Mats Eriksson och Kenneth Normark gradvis trappar ner sitt engageFoTo: kRiSTeR hAnSSon
mang i det gemensamma bolaget.

Med fokus på export
MALMÖ (ATL)

Konkurrensen på spannmålsmarknaden hårdnar när nya
BM Agri sätter fokus på exportaffärer.
Avtalet mellan parterna tecknades i torsdags och från och
med den 1 juli kommer båda
företagen att uppträda under namnet BM Agri. Redan
denna vecka börjar emellerl Tillsammans kommer BM Agri och SSG upp
tid samarbetet när det gäller
i en omsättning på över 600 miljoner kronor
skörden 2014. Söderslätts
och blir därmed i särklass den största privaSpannmålsgrupps ägare,
tägda aktören på spannmålsmarknaden
som är fyra gods i Skåne,
(Svenska Foder ägs av den danska kooperahar valt att överlåta verktionen DLG).
samheten till BM Agri mot
l omsättningen ligger i paritet med kristianett hemligt belopp.

BM Agri och Söderslätts Spannmålsgrupp
slår ihop sina verksamheter för att på allvar
utmana Svenska Foder och Lantmännen.

Svenska
Foder

4 520

Största privatägda aktören

stadortens Lagerhusförening och Varaslättens
Lagerhusförening.
l BM Agri blir enligt egen utsago den tredje
största aktören på de marknader där de verkar, vilket är spannmål, raps och mineralgödsel (inte till exempel foder, växtskydd eller utsäde). Deras bedömning är att nya BM Agris
marknadsandel på dessa områden ligger på
10 procent. Söderslätts Spannmålsgrupp ägs
av Skabernäs hB (50%), Jordberga Gård
(25%) och Stora Markie Drifts AB (25%). BM
Agri ägs av Mats och Britt-Marie eriksson (57
%) och Rune Anderssons Mellby Gård (38%).

Kalmar
Lantmän

1 210

Varaslätten
Lagerhusförening

Kristianstadortens
Lagerhusförening

621* 625

BM Agri
Söderslätts
Spannmålsgrupp

270
350*

Samma division
– Vi tror att vi två tillsammans kan springa i samma
division som de stora, säger
Lars Söderman, ordförande för Söderslätts Spannmålsgrupp, SSG, som gemensamt med berörda parter samlats på en pressträff
på Mellby Gårds huvudkontor i Malmö för att informera om samgåendet.

Minska kostnader
Ett mål med sammanslagningen är att minska kostnaderna för olika typer av certifieringar och analyser som
krävs av kunderna för att få
leverera spannmål.
– Det är svårt att vara liten
och ha samma kostnader för
certifikat som de stora, kommenterar Mats Eriksson,
grundare och huvudägare till
BM Agri.
Söderslätts
Spannmåls-

grupp som hela tiden drivits
av vd Kenneth Normark har
under många år bland annat
exporterat maltkorn till mälterier runt om i Europa.
– Vi hoppas och tror på att
Kenneth Normark kan vara
med och utveckla bra exportalternativ även från Mellansverige, säger Mats Eriksson.

nya krav
Ett viktigt skäl till att de fyra
godsen valt att överlåta SSG
till BM Agri är att de därmed
slipper binda mer kapital i en
fortsatt expansion.
– Jag kan känna att den globala marknaden ställer nya
krav, inte minst ekonomiskt,
säger Kenneth Normark, som
nu blir ny marknadschef för
spannmål i BM Agri.
De stora och snabba prisrörelserna på spannmålsmarknaden är svåra att hantera utan mycket kapital som kan
ställas i säkerhet för att terminssäkra spannmål på börsen.
– Med våra 350 miljoner
kronor i omsättning är det lätt
hänt att världsmarknadspriserna både genererar och förstör miljoner för oss bara genom uttalanden av Putin eller
olika vädersituationer, tillägger Kenneth Normark.

Känd delägare
Industrimannen och lantbrukaren Rune Andersson gick
2011 in som delägare i BM Agri genom Mellby gård. Industrikoncernen Mellby gård

omsatte enligt senaste bokslutet 4,6 miljarder kronor. Ett
viktigt skäl till investeringen
är att han anser att konkurrensen på den svenska mineralgödsel- och spannmålsmarknaden fungerar för dåligt.

Ökande konkurrens
– Jag skulle säga att konkurrensen på marknaden ökar
nu. Både BM Agri och Söderslätts
Spannmålsgrupp
har varit för små för att på allvar kunna konkurrera om en
del större projekt med de två
stora, säger han och syftar på
Svenska Foder och Lantmännen.

trappar ner
Ett annat bakomliggande skäl
till samgåendet är att både
Kenneth Normark och Mats
Eriksson i år fyller 65 år och
gradvis kommer att trappa
ner sitt engagemang för att
lämna över till den nya generationen.
Båda två har jobbat största
delen av sina yrkesliv på olika
chefspositioner i spannmålsbranschen.
– Vi vill jobba många år till
men det är tungt att överföra
den information och erfarenhet vi har fått under de 30–40
åren vi verkat, säger Mats Eriksson.

Malin Eborn
040-601 64 84 • malin.eborn@atl.nu

Historien bakom dagens sammanslagning
Söderslätts Spannmålsgrupp startas.

2001

BM Agri
startas.

2003

Söderslätts Spannmålsgrupp
startar filial i Östergötland.

Mellby Gård går in
som ägare i BM Agri.

2008
Lantmännen bojkottar BM Agri. BM Agri får därmed
inte leverera spannmål till Lantmännens industrier.

2010

Matilda von Rosen
blir ny vd i BM Agri.

2011

BM Agri får efter flera års väntan
tillgång till att sälja Yaras gödsel.

2012

BM Agri och Söderslätts
Spannmålsgrupp går ihop.

2014

Södra Åby lokalförening lämnar
Söderslätts Spannmålsgrupp.

