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DMK Group vermindert meerderheidsbelang in Fude + Serrahn 
zuivelproducten 
 
Bremen/Hamburg, 6 oktober 2021. De DMK Group is voornemens haar vroegere 
meerderheidsdeelnemingen via DMK Deutsches Milchkontor GmbH in             Fude + 
Serrahn Milchprodukte GmbH & Co KG en Fude + Serrahn Milchprodukte Verwaltung-
GmbH af te bouwen. Fude + Serrahn Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH zal 
ongeveer 41 procent van de vroegere aandelen (elk ongeveer 51 procent) overnemen 
en aldus haar deelneming tot ongeveer 90 procent verhogen. DMK Deutsches 
Milchkontor GmbH zal een belang van ongeveer 10 procent behouden. Beide partijen 
hebben op 30 september 2021 een overeenkomst in die zin ondertekend. De afronding 
van de transactie, die gepland is voor het eerste kwartaal van 2022, is nog afhankelijk 
van van officiële goedkeuring.  
 
Fude + Serrahn, gevestigd in Hamburg, is sinds 2001 op verschillende locaties actief als 
productie- en handelsonderneming voor zuivelproducten. DMK Deutsches Milchkontor GmbH 
had voorheen 51 procent van de aandelen in handen – in de toekomst zal het aandeel van 
DMK worden teruggebracht tot ongeveer 10 procent.  
 
De partijen zijn overeengekomen de koopprijs van de aandelen niet bekend te maken. De 
voorgenomen vermindering is ook afhankelijk van de goedkeuring van de regelgevende 
instanties. 
 
"In de zomer van 2019 hebben we een strategische visie 'DMK 2030' opgesteld en zijn we ons 
bedrijf op verschillende gebieden actief aan het herstructureren in lijn hiermee", legt DMK CEO 
Ingo Müller uit. "De investering in Fude + Serrahn als productie- en handelsonderneming heeft 
in het verleden goede investeringsresultaten opgeleverd. Als zuivelcoöperatie zullen wij ons in 
de toekomst echter vooral op onze kernactiviteiten concentreren om onze afzonderlijke 
bedrijfsonderdelen optimaal voor de toekomst te positioneren. Dit zal ons in een nog sterkere 
positie brengen om het eigen potentieel van DMK vrij te maken en op deze gebieden te 
groeien," zegt Müller.  
 
De onderneming heeft dan ook al enkele veranderingen doorgevoerd: Zo werd de 
babyvoedingsector uitgebreid met de bouw van de nieuwe babyvoedingsfabriek in 
Strückhausen en de toevoeging van het merk Alete; op het gebied van weiverwerking en 
veredeling is de DMK Group door de overname van DVN een van de grootste leveranciers 
van weidederivaten ter wereld geworden; de kaashandel werd uitgebreid met het traditionele 
Nederlandse merk Uniekaas; de roomijsactiviteit werd op haar locaties geoptimaliseerd en het 
dextrosebedrijf (Sanotact) werd verkocht. 
 
Andreas Serrahn, directeur van Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG: "Wij zijn 
verheugd dat de DMK Group een minderheidsbelang van 10 procent behoudt en daarmee ook 
de succesvolle samenwerking uit het verleden waardeert. Wij zien deze wijziging als een grote 
kans voor ons bedrijf en geloven dat wij voor de toekomst uitstekend gepositioneerd zijn." 
 



 
 
 
Over de DMK Groep 

De grootste zuivelcoöperatie van Duitsland verwerkt melk tot levensmiddelen van de hoogste kwaliteit 
met ongeveer 7.800 werknemers op meer dan 20 locaties in Duitsland, Nederland en andere 
internationale hubs. De productportefeuille reikt van kaas, zuivelproducten en ingrediënten tot 
babyvoeding, roomijs en weiproducten. Merken zoals MILRAM, Oldenburger, Uniekaas, Alete en 
Humana worden zeer vertrouwd door consumenten in Duitsland en daarbuiten, waardoor de 
onderneming een kracht is om rekening mee te houden in haar thuismarkt en geselecteerde 
doelmarkten over de hele wereld. Als een van de grootste leveranciers aan de Duitse 
levensmiddelendetailhandel en met een omzet van 5,6 miljard euro is de DMK-groep een van de 
leidende ondernemingen in de zuivelindustrie in heel Europa. 
 
 

Over de Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG 
Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG is een wereldwijd opererende productie- en 
handelsonderneming voor zuivelproducten met circa 950 medewerkers en een concernomzet van 
circa 1,2 miljard euro. 
Naast de eigen 10 produktievestigingen worden de verschillende grondstoffen op fabrieksloonbasis 
verwerkt tot het eindprodukt of het tussenprodukt en hoofdzakelijk in Europa maar ook wereldwijd 
gedistribueerd. 
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