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Anteckningar

Semper AB
Företagets ursprung är ett mjölkpulverf öretag som Axel Wenner-Gren
bildade 1939. År 1961 överlät Wenner-Gren hälften av aktierna i
Semper till mejeriindustrin, som sedan successivt övertog resterande
poster. Flera f öretag inom mejeriorganisationen var delägare i Semper
fram till maj 1971, då Semper AB blev ett helägt dotterf öretag till
Mjölkcentralen. Produktionen är inriktad på färdigmat, framför allt
barnmat och men också för vuxna: frukostvälling, Eterna, och olika
stuvningar samt grönsakskonserver. För storkök tillverkas djupfryst
färdiglagad mat.
Svenska Mjölkprodukter AB
Bolaget bildades 1939 på initiativ av Axel Wenner-Gren. Det arbetade
med att ta fram och producera mjölkpulver bland annat för djurfoder.
Det fick med tiden flera dotterbolag såsom Svenska AB Remedia, AB
Lactamin och Swedish Milk Products. Wennergrenbolaget Fulcrum var
huvudägare.
År 1961 registrerades AB Lexa med gemensamt ägande av Fulcrum och
mejeriindustrin. SMR ägde 25 aktier, MC 20 och Skaraborgs Läns
Mejerif örbund 5 samt Fulcrum hälften, dvs 50 aktier. Lexa AB
förvärvade 1962 samtliga aktier i SMP AB med dess dotterbolag.
Genom avtal uppdrog Lexa samtidigt åt SMP och dess dotterbolag
Lactamin AB att i kommission driva bolagets rörelse. År 1972 skedde
ett dubbelt namnbyte så att Lexa blev SMP AB medan det f örutvarande
SMP AB, officiellt får det namn som redan tidigare använts, Semper.
Fulcrum sålde efterhand sina aktier och 25 övergick till Wennergrenska
Samfundet. Mejeriindustrin ökade sitt innehav av aktier i det nya SMP
AB så att år 1968 ägde SMR 25%, MC 25%, Leverantörsf öreningen
Mjölkpulver 12%. Den senare fusionerades 1972 med MC och
upphörde 1974. WennerGrenska Samfundet sålde alla sina aktier och
Semper blev 1971 helägt dotterbolag till MC.
Ingår i LRF:s deposition.
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