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Amanda Seafoods køber varemærket Glyngøre   
 
 
Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre, at Amanda Seafoods er blevet enige med Orkla Foods 
Danmark om et køb af varemærket Glyngøre. Med købet af Glyngøre styrker Amanda Seafoods sin 
position på markedet som Danmarks seafood leverandør nr. 1, med det formål at inspirere danskerne til 
at spise meget mere fisk.  
 
Glyngøre er Danmarks mest kendte varemærke indenfor sild og tunfisk. Glyngøre mærket blev etableret i 
1940 og produktporteføljen består af forarbejdet fisk til både detailhandlen og foodservice. 
 
- Vi ser frem til at inkludere et veletableret dansk varemærke i vores portefølje. Glyngøre har en stærk 
position hos danske forbrugere, og vi ser gode muligheder for at bygge videre på mærket gennem 
innovation og produktudvikling, siger Jesper Kold Sørensen, CEO for Amanda Seafoods. 
 
Hos Amanda Seafoods arbejder vi med stor motivation, nysgerrighed og en fiskefaglig stolthed for at 
sammensætte fremtidens bedste seafood sortiment i alle kategorier, forklarer Jesper Kold Sørensen og 
fortsætter - med Glyngøre ombord fuldender vi vores sortimentsbredde og dybde og vi kan fange 
markedets trends og imødekomme forbrugernes behov og ønsker om et bredt og inspirerende udbud af 
seafood produkter. 
 
- Med Amanda, Glyngøre og Bornholms har vi de 3 stærkeste klassiske danske varemærker indenfor 
seafood. I alt 286 års erfaring med fisk på første klasse til kræsne danske fiske elskere. Hver for sig med 
erfaringens styrke og en unik værdi for forbrugerne, men tilsammen, en endnu stærkere trio med et 
seafood fyrværkeri af synergier, løsninger og muligheder. Vi kan næsten ikke vente med at komme ud til 
kunderne og drøfte det åbne hav af muligheder, som nu åbner sig ift. at drive kategorien med tiltrængt 
vækst og fornyet inspiration. Vi ser trioen som ”home of seafood”, en etikette som både forpligtiger og 
inspirerer”, udtaler Jesper Kold Sørensen. 
 
Amanda Seafoods producerer og markedsfører et bredt sortiment af fiskepålæg, som vi med stolthed har 
leveret til dansk detail, foodservice og industri under varemærkerne Amanda, Dronningen og senest 
Bornholms. Amanda Seafoods blev grundlagt i 1916 og er i dag en del af den nordiske seafood koncern, 
Insula. 
 
For yderligere information, kontakt venligst:  
Adm. direktør Jesper Kold Sørensen, Amanda Seafoods, tlf. 42 13 17 00, e-mail jks@amanda-seafoods.dk  
Kommunikationsdirektør Nilüfer Sahin, Orkla Foods Danmark, tlf. 26 82 22 92, e-mail 
nilufer.sahin@orkla.dk  
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