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CELSIUS HOLDINGS INC OSTAA POHJOISMAALAISEN HYVINVOINTIYHTIÖ FUNC FOOD 
GROUPIN  

Syyskuun 12. päivänä 2019, Celsius Holdings Inc, (Nasdaq: CELH), joka on johtavan 
CELSIUS® fitness-juoman valmistaja, tiedotti solmineensa sopimuksen Func Food Group 
Oyj:n (“Func Food”) ostamisesta. 
 
Func Food on pohjoismaalainen hyvinvointiyhtiö, joka markkinoi ja jakelee juomia, proteiinipatukoita, 
lisäravinteita ja superfoodeja Celsius, FAST Sports Nutrition, Cocovi ja FitFarm brändien alla. Func 
Food edustaa kattavaa hyvinvointituotteiden valikoimaa, jotka edistävät aktiivista ja terveellistä 
elämäntapaa, ja joiden valmistuksessa on käytetty korkealuokkaisia raaka-aineita sekä ravintoalan 
huippuosaamista. Celsiuksen ja Func Foodin yhteistyö sai alkunsa vuonna 2016, kun Func Food 
osti juoman silloisen jakelijan, People’s Choice Ab:n, ja otti vastuun Celsiuksen jakelusta 
Pohjoismaissa, mikä vahvisti entisestään Celsiuksen asemaa yhtenä Ruotsin eniten myytynä 
fitness-juomana.  
 
“Func Foodin osto on tärkeä strategiamme mukainen askel rakentaessamme maailmanlaajuisesti 
dominoivaa brändiä, ja vahvistaa asemaamme Pohjoismaissa sekä avaa uuden jakelutien muualle 
Eurooppaan,” sanoo John Fieldly, Celsius Holding Inc:in toimitusjohtaja. “Samalla yrityskauppa 
mahdollistaa täysin uuden, mutta täydentävän FAST urheiluravinteiden innovatiivisen 
tuotevalikoiman tuomisen kuluttajille.  
 
Func Food Groupin toimitusjohtaja Robin Lybeck kommentoi: “Func Foodin myynti Celsiukselle on 
tervetullut kehitysaskel pitkäaikaiselle ja tiiviille yhteistyöllemme. Func Food on rakentanut 
Celsiuksesta johtavan fitness-juoman Pohjoismaiden markkinoilla. Juoman kulutus per henkilö on 
Ruotsissa huomattavan korkea, ja tulevaisuudessa tavoitteena on laajentaa Celsius brändin 
jalansijaa yhä enemmän. Yhdessä meidän laajan ja tunnetun hyvinvointituotevalikoiman kanssa, 
olemme ainutlaatuisessa asemassa tarjotaksemme täyden tuotevalikoiman asiakkaille nykyisillä ja 
uusilla markkinoilla. Päätuotekategoriamme kasvavat ympäri Eurooppaa ja koemme, että 
yrityskauppa ja vahvat brändimme mahdollistavat tämän kehityksen hyödyntämisen.” 
 
Lybeck jatkaa: “Yrityskaupalla ei ole vaikutusta lyhyen aikavälin operatiiviseen toimintaan Ruotsin, 
Suomen tai Norjan markkinoilla, missä jatkamme brändiemme ja asiakassuhteidemme kehittämistä 
jälleenmyyntiverkoston ja kuluttajien kanssa. Uskomme, että tulevaisuudessa olemme entistä 
vahvempi yhtiö”. 
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Func Food Group on pohjoismaalainen hyvinvointiyhtiö, joka markkinoi ja jakelee FAST, CocoVi, FitFarm, ja 

Celsius brändejä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Func Food muodostui vuosien 2014-2015 aikana 

lukuisten yritysostojen myötä Suomessa ja Ruotsissa. www.funcfood.com 

Celsius Holdings, Inc. (Nasdaq: CELH), on globaali yhtiö, jolla on alkuperäinen kliinisesti todistettu resepti 

sen CELSIUS® brändille ja kaikille sen ala-brändeille. CELSIUS® on lifestyle fitness-juoma ja edelläkävijä 

nopeasti kasvavassa funktionaalisten energiajuomien markkinassa. www.celsius.com 

www.celsiusholdingsinc.com. 
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