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TATE & LYLE ANUNCIA AQUISIÇÃO DA SWEET GREEN FIELDS

A empresa fortalece sua posição como líder mundial em soluções para redução de açúcar e rótulos limpos
(clean label) através de aquisição de empresa de soluções em adoçamento com estévia
Londres, Reino Unido, 1 de dezembro de 2020 – Tate & Lyle PLC (Tate & Lyle), líder mundial em soluções e
ingredientes para alimentos e bebidas, tem o prazer em anunciar a aquisição da Sweet Green Fields (SGF), uma
das líderes mundiais de soluções de estévia.

A aquisição da SGF traz um vasto portfólio de produtos de estévia e uma cadeia de abastecimento completamente
integrada à Tate & Lyle, incluindo fontes de fornecimento de folhas, desenvolvimento de novas

variedades,

programas agrícolas e fabricação eficiente em termos de custo. A aquisição fortalece a posição da Tate & Lyle
como líder no fornecimento de soluções inovadoras em substitutos de açúcar para desenvolvimento de alimentos e
bebidas reduzidos em açúcar e calorias e rótulos mais limpos para clientes ao redor do mundo. A aquisição também
amplia a presença da Tate & Lyle na região Ásia-Pacífico, que vem apresentando rápido crescimento, com uma
produção dedicada de estévia e instalações de pesquisa e desenvolvimento em Anji, China.

A Tate & Lyle iniciou sua parceria com a SGF em 2017, tornando-se a distribuidora global exclusiva do portfólio de
ingredientes e soluções com base em estévia e, no ano seguinte, adquiriu 15% de participação societária na SGF.
A aquisição das ações restantes da SGF pela Tate & Lyle simplifica o relacionamento existente, criando uma cadeia
de abastecimento e uma organização comercial completamente integradas, com competências de pesquisa e
desenvolvimento unificadas e uma somatória de forças para acelerar a inovação e otimizar as tecnologias de
produção. A receita da Sweet Green Fields para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020 deve ser de cerca
de US $ 50 milhões, incluindo a receita dos produtos que a Tate & Lyle vende atualmente como agente de
distribuição.

A estévia é um dos substitutos de açúcar de baixa caloria mais usados globalmente, especialmente em bebidas,
laticínios e snacks. Também tem apresentado taxas de crescimento rápidas, uma vez que a demanda do consumidor
por alimentos e bebidas com teor reduzido de açúcar e calorias continua a aumentar. Globalmente, de 2015 a 2019,
os lançamentos de produtos contendo estévia aumentaram a uma taxa de crescimento anual composta de 15%.1
No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2020, a receita de estévia da Tate & Lyle cresceu em 23%, tornando-a
um fator importante para o crescimento da receita advinda de produtos recém lançados.
Nick Hampton, Presidente, Tate & Lyle, afirma: “A Sweet Green Fields é uma empresa excepcional, com um
portfólio líder em soluções de estévia, uma ótima equipe de especialistas e uma robusta cadeia de abastecimento,
completamente integrada. Estamos muito satisfeitos em elevar nosso relacionamento a um novo nível trazendo a
Sweet Green Fields para a família Tate & Lyle. Esta aquisição está alinhada à nossa estratégia de aumentar o nosso

portfólio de soluções de substitutos de açúcar e o nosso propósito de melhorar vidas por gerações porque nos ajuda
a oferecer alimentos e bebidas saborosos com menos açúcar para consumidores ao redor do mundo.”
Dean Francis, Presidente, Sweet Green Fields, diz: “Tenho muito orgulho da empresa líder em estévia que a
equipe Sweet Green Fields construiu. A Tate & Lyle, com seu alcance global, foco em inovação e excelente
portfólio de substitutos de açúcar, é a empresa ideal para levar a Sweet Green Fields adiante, ajudando
consumidores de alimentos e bebidas ao redor do mundo a terem uma dieta mais saudável.”
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Sobre a Tate & Lyle
A Tate & Lyle PLC é líder global no fornecimento de soluções e ingredientes de alimentos e bebidas. Com uma
história de 160 anos em inovação em ingredientes, trabalhamos em parceria com nossos clientes para oferecer
opções mais saudáveis e saborosas de alimentos e bebidas aos consumidores. Temos orgulho do fato de que
milhões de pessoas ao redor do mundo consomem diariamente produtos que contêm nossos ingredientes.
Através da nossa experiência em adoçamento, textura e fortificação com fibras, nossa divisão de Soluções para
Alimentos e Bebidas (Food & Beverage Solutions), desenvolve soluções para reduzir açúcar, calorias e gordura,
adicionar fibras e fornecer textura e estabilidade em categorias como bebidas, laticínios, panificação, sopas,
molhos e condimentos. Nossa divisão de Produtos Primários (Primary Products) produz adoçantes calóricos,
amidos industriais usados em papéis e embalagens, acidulantes e produtos usados para nutrição animal.
Temos cerca de 4.200 funcionários trabalhando em mais de 60 locais em 30 países. O propósito da Tate & Lyle é
melhorar vidas por gerações, e através no nosso propósito acreditamos que podemos crescer nosso negócio com
sucesso e ter um impacto positivo na sociedade. Vivemos nosso propósito de três maneiras: apoiando uma vida
saudável, construindo comunidades prósperas e cuidando do nosso planeta.
A Tate & Lyle está listada na bolsa de valores de Londres com o símbolo TATE.L. Os Recibo de depósitos de
ações (ADRs) são negociados como TATYY. No ano corrente até 31 de março de 2020, as vendas da Tate & Lyle
totalizaram 2,9 bilhões de libras. Para obter mais informações, visite www.tateandlyle.com e siga a Tate & Lyle no
Twitter e Linkedin.

