
   

      

Danone AB 
Gårdsvägen 14, 169 70 Solna 
 

 
 

Nutricia Nordica AB 
Gårdsvägen 14, 169 70 Solna 
 

 

Solna, 30 september 2022 

 

VIKTIG Information om fusion mellan DANONE AB och NUTRICIA NORDICA AB  

  

Vi vill informera er om att Danone AB, 556554-8756, Gårdsvägen 14, 169 70 Solna per den 1 november 

2022 kommer att fusioneras med Nutricia Nordica AB, 556242-0348, Gårdsvägen 14, 169 70 Solna.  

 

Varför sker detta?  

Syftet med fusionen är att ha ett gemensamt bolag för Danone i Sverige för distribution och försäljning 

av samtliga Danones och Nutricias produkter och tjänster i Sverige.    

Vad kommer att hända fr o m den 1 november?  

Fusionen innebär att Danone AB kommer att upphöra att existera den 1 november 2022 och att Nutricia 

Nordica AB kommer att överta Danone AB’s rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att samtliga avtal 

som ni har ingått med oss kommer att överlåtas till Nutricia Nordica AB. I samband med fusionen 

kommer Nutricia Nordica AB att byta namn till Danone AB. Fusionen kommer i övrigt inte att påverka 

nuvarande avtal. 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi informera er om att från och med den 1 november 2022 kommer 

all korrespondens, bokföring med mera att ske enligt nedan. 

 

Företagsnamn:   Danone AB 

Adress: Gårdsvägen 14, 169 70 Solna 

Organisationsnummer: 556242-0348 

Skatte ID: 556242034801 

Momsnummer: SE556242034801 

Bank konto IBAN: SE5890400000090401190368 

Bankgiro: 5343-9246 

Bank SWIFT: CITISESX 

GLN # 7300009001798 

 

För fakturor efter den 1 november 2022, vänligen använd följande e-postadress: 

InvoicesTS.DairySE@danone.com  

 

DET KRÄVS UPPDATERING AV UPPGIFTER I VÅRA KUNDERS SYSTEM: 

 



   

 

 

Vad behöver vi från dig?   

 

Som kund hos Nutricia Nordica AB, är det av yttersta vikt att uppdatera nuvarande uppgifter som 

företagsnamn till Danone AB och uppdatera bankkonto och GLN-nummer i ert IT-system enligt 

informationen ovan. Det är väldigt viktigt att uppgifterna ändras i rätt tid, då fusionen sker den 1 

november. Uppgifterna kan ändras mellan den 28 oktober och den 1 november, idealiskt är att 

ändringen sker i ert system den 31 oktober. Övriga uppgifter kommer att förbli oförändrade. 

 

(Om ni är kund hos Danone AB, skapa en ny leverantör Danone AB med hjälp av informationen ovan. )  

 

(Om ni är kunder hos både Danone AB och Nutricia Nordica AB, skapa en ny leverantör Danone AB med 

hjälp av uppgifterna ovan. ) 

 

 

Kontakt 

Vi är fast beslutna att fortsätta vårt partnerskap och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Vid frågor, 

vänligen kontakta er kontaktperson eller kontakta kundtjänst via e-post på order.amnse@danone.com 

eller cs.scandinavia@danone.com. 

 

För att säkerställa en smidig övergång och affärskontinuitet vänligen informera era interna kontakter om 

denna viktiga information (ekonomi, försäljning, osv.).   

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Danone AB  

 

 
Mette DRAKENBERG, VD Danone AB och Nutricia Nordica AB 
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mailto:cs.scandinavia@danone.com

