København, 22. juni 2015

Baresso Coffee A/S overtaget af JAB Holding Company
Indehaverne af Baresso Coffee A/S har indgået en aftale med JAB Holding Co.
om overtagelse af Baresso Coffee. JAB Holding Co. er en privatejet, global
investeringsvirksomhed med kontrollerede andele i premium kaffebarkæder.
Baresso Coffee blev grundlagt af CEO Kenneth P. Luciani og en lille gruppe investorer i 2000 og er i dag den
førende, brandede kaffebarkæde i Danmark. Fra de nuværende 47 kaffebarer, serverer kædens Baristaer
håndbrygget højkvalitetskaffe. Baresso Coffee har et klart fokus på fortsat vækst og udvidelse af Baressokaffebarer i Danmark. Virksomheden fortsætter med uændret ledelse.
“På basis af vores stærke brand, relevante nøgleplaceringer og vores Baristadrevne kultur, er vi stolte af at have
tiltrukket én af verdens største privatejede og langsigtede investorer i branded speciality kaffe. Sammen med vores
fantastiske kolleger, ser vi frem til at udvikle Baresso endnu mere og servere den bedste Baristahåndbryggede kaffe
i Danmark. Vi ser ligeledes frem til at blive en del af JAB Holding Co., som med deres fremragende brands og store
ekspertise og styrker, vil kunne understøtte vores vækstmuligheder og fortsætte vores udvikling.” udtaler Kenneth
P. Luciani, CEO for Baresso Coffee.
”Baresso Coffee komplimenterer vores portefølje af førende premium kaffe retailers rundt i verden,” udtaler Peter
Harf fra JAB Holding Co. ”Baresso er den førende brandede kaffebarkæde i Danmark, repræsenteret på
nøgleplaceringer med en imponerende brandkultur og en stærk ledelse. Sideløbende med vores nyligt annoncerede
overtagelse af Espresso House i Sverige, mener vi, at vi sammen med Baressos ledelse, kan drive udviklingen af
virksomheden langt videre.”
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Baresso Coffee A/S er den første og største brandede kaffebarkæde i Danmark med i alt 47 kaffebarer i
Danmark. Baresso Coffee blev grundlagt af CEO Kenneth P. Luciani i 2000 og har været ejet af ham og en
mindre gruppe danske investorer siden begyndelsen. Baresso Coffees 500 kolleger serverer håndbrygget
kvalitetskaffe med passion og smil. Alle Baristaer trænes på Baressos egne Baristatræningscentre.
JAB Holding Company, er en privatejet virksomhed, der er fokuseret på langsigtede investeringer i
virksomheder med premium brands og attraktiv vækst inden for Consumer Goods kategorien. Virksomheden
ejer blandt andet en kontrollerende andel af Coty Inc., som er globalt førende inden for skønhed, en
kontrollerende andel i luksusvirksomheder som Jimmy Choo, Bally og Belstaff, en kontrollerende andel i
Peet’s Coffee & Tea Inc., som er en premium speciality kaffe- og tevirksomhed, en kontrollerende andel i
Caribou Coffee Company, der er en speciality retailer af højkvalitetspremiumkaffeprodukter, en
kontrollerende andel i Einstein Noah Restaurant Group Inc., en ledende virksomhed inden for ”Quick & Casual”
i restaurationsbranchen samt en kontrollerende andel i D.E. Master Blenders 1753 B.V. (”D.E.”), en
international kaffe- og tevirksomhed. I maj 2014 annoncerede D.E. en aftale med Modelez International Inc.
om at etablere Jacobs Douwe Egberts, der vil forene kaffeforretningen fra Mondelez med D.E. for at skabe det
andet største FMCG-kaffeselskab i verden, kontrolleret af JAB. JAB ejer også en minoritetsandel i Reckitt
Benckiser PLC, en globalt ledende virksomhed inden for sundhed, hygiejne og husholdningsprodukter. JAB
styres af dets tre Senior Partners, Peter Harf, Bart Becht (formand) og Olivier Goudet (CEO).

