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Barry Callebaut AG 
P.O. Box  |  8021 Zürich  |   
Tel. +41 43 204 04 04  |  Fax +41 43 204 04 00 

Geslaagde afronding van de transactie met Mondelēz International:  

Barry Callebaut rondt overname af van 

chocoladeproductiefabriek in Halle, België  

 Raadpleging van de ondernemingsraad voltooid 
 Langetermijnovereenkomst voor levering van 30.000 ton extra vloeibare chocolade per 

jaar aan Mondelēz International vanaf begin 2017 
 

Zürich/Zwitserland, 31 december 2016 – Barry Callebaut AG, 's werelds toonaangevende 

fabrikant van hoogwaardige chocolade- en cacaoproducten, rondde met succes de overname af 

van de chocoladeproductiefaciliteit van Mondelēz International in Halle, België, zoals 

aangekondigd op 15 september 2016. Dit gebeurde na afronding van de raadpleging van de 

ondernemingsraad en de opschortende voorwaarden. Met de fabriek in Halle, die vanaf 1 januari 

2017 zal worden geïntegreerd in het wereldwijde productienetwerk van Barry Callebaut, wordt de 

productiecapaciteit van het bedrijf voor Belgische chocolade en vullingen van hoge kwaliteit 

uitgebreid. De transactie omvat ook een langetermijnovereenkomst voor levering van 30.000 ton 

extra vloeibare chocolade per jaar aan Mondelēz International, die begin 2017 van start zal gaan.  

*** 

Over de Barry Callebaut Groep (www.barry-callebaut.com): 
Met een jaaromzet van ongeveer CHF 6,7 miljard (EUR 6,1 miljard / USD 6,8 miljard) in het boekjaar 

2015/16 is de in Zürich gevestigde Barry Callebaut Groep 's werelds toonaangevende fabrikant van 

hoogwaardige chocolade- en cacaoproducten - van de inkoop en verwerking van cacaobonen tot de 

productie van de fijnste chocolade, waaronder chocoladevullingen, decoraties en samengestelde 

producten. De Groep heeft meer dan 50 productievestigingen wereldwijd en heeft een divers, toegewijd 

personeelsbestand van meer dan 10.000 medewerkers. 
De Barry Callebaut Groep levert aan de hele voedingsindustrie, van industriële voedingsproducenten tot 

ambachtelijke en professionele gebruikers van chocolade, zoals chocolatiers, banketbakkers, bakkers, 

hotels, restaurants en cateringbedrijven. De twee globale merken die in de specifieke behoeften van deze 

klanten voorzien zijn Callebaut
®

 en Cacao Barry
®
. 

De Barry Callebaut Groep zet zich in om tegen 2025 van duurzame chocolade de norm te maken, om de 

toekomstige cacaobevoorrading te garanderen en om de leefomstandigheden van de boeren te verbeteren. 

Hij steunt de Cocoa Horizons Foundation die vorm wil geven aan een duurzame toekomst voor cacao en 

chocolade.  
 

Volg de Barry Callebaut Groep: 

Twitter 

LinkedIn 

YouTube 

Flickr 

Instagram 

Google+ 

*** 

https://twitter.com/BCgroupnews
http://linkedin.com/company/barry-callebaut
https://www.youtube.com/c/BarrycallebautGroup
https://www.flickr.com/photos/barrycallebautgroup/sets/
https://www.instagram.com/barrycallebaut/
https://plus.google.com/+BarrycallebautGroup
https://twitter.com/BCgroupnew
http://linkedin.com/company/barry-callebau
https://www.youtube.com/c/BarrycallebautGrou
https://www.flickr.com/photos/barrycallebautgroup/sets
https://www.instagram.com/barrycallebaut
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Contactpersonen 

 

voor investeerders en financieel analisten: voor de media: 

Evelyn Nassar Christiaan Prins 

Hoofd Investeerdersrelaties Hoofd Externe Communicatie 

Barry Callebaut AG Barry Callebaut AG 

Telefoon: +41 43 204 04 23 Telefoon: +41 43 204 03 76 

evelyn_nassar@barry-callebaut.com christiaan_prins@barry-callebaut.com 

  

 

 


