FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact:
Michael DeVeau
Head of Investor Relations and Communications & Divisional CFO, Scent
212.708.7164
Michael.DeVeau@iff.com

IFF-Lucas Meyer Cosmetics förvärvar Speximo AB
NEW YORK, N.Y., (September 18, 2019) IFF (NYSE: IFF) (Euronext Paris: IFF) (TASE: IFF), en
ledande aktör inom doft, smak och nutrition och dess affärsenhet, IFF-Lucas Meyer Cosmetics
(IFF-LMC), har meddelat och slutfört förvärvet av Speximo AB. Speximo är ett svenskt
teknikföretag som fokuserar på att utveckla nästa generations stabiliserings- och
inkapslingsprodukter för utveckling och formulering av hållbara produkter inom skönhet och
kosmetikaindustrin, med fler potentiella kommersiella tillämpningsområden. Speximos
patenterade teknik utvecklades från forskning vid Lunds universitet i Sverige.
"Det är viktigt att vi i vår vision att vara ledande inom innovation hittar produkter och teknik som
stämmer överens med vårt syfte: Att omdefiniera och förändra hur vi lever med, och tar hand om,
resurserna i vår värld," säger Nicolas Mirzayantz, VD för IFF Scent Division. "Genom Speximos
fokus på hållbarhet fyller detta förvärv våra behov och hjälper oss att stödja våra kunders
ansträngningar att skapa, och konsumenternas önskemål om, produkter med en grönare profil."
Speximos unika plattform kan användas för att formulera krämer, pulver och sprayer inom
segmentet skönhet och kosmetika. Tekniken skyddar också aktiva ingredienser och förbättrar
texturen på slutprodukten. Teknologin är utvecklad av quinoa och är både naturlig och hållbar.
Ökad hållbarhet uppmärksammas globalt på många marknader, och Speximos unika teknik
strävar mot att uppfylla FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG) och beakta de etiska aspekterna av
råvaror, produktion och konsumtion.
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Antonio Lara, VD och koncernchef på IFF-Lucas Meyer Cosmetics, säger: ”Genom att inkorporera
Speximos högt värderade teknik och immateriella rättigheter kommer IFF-LMC få en
konkurrensfördel på marknaden med hållbara multifunktionella emulgeringsmedel och
textureringsingredienser. Båda är naturligt framtagna och biologiskt nedbrytbara, vilket gör att
våra kunder kan formulera miljövänliga nydanande produkter med hög innovationsgrad som kan
ge stora konsumentupplevelser. Vi ser fram emot att välkomna Speximo till IFF-familjen. ”
Välkommen till IFF
På IFF tänker vi nytt och banbrytande för att skapa vad världen behöver. Som ett kollektiv av
okonventionella tänkare och skapare, omsätter vi vetenskap och konstnärskap i praktiken för att
skapa unika och oväntade dofter, smaker, upplevelser och ingredienser för de produkter som vår
värld längtar efter. Läs mer på iff.com, Twitter , Facebook, Instagram, and LinkedIn.
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