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PALSGAARD CONFIRMA AQUISIÇÃO 
DO CONTROLE MAJORITÁRIO DA 
CANDON ADITIVOS

Devido à capacidade da Candon Aditivos de fornecer 
com sucesso uma variedade de ingredientes especiais e 
pré-misturas, bem como uma série de emulsificantes para a 
indústria de alimentos no Brasil, a Palsgaard A/S demonstrou 
interesse em desenvolver conjuntamente os negócios de 
ambas as empresas desde 2014. O acordo final foi assinado 
em dezembro de 2016, tornando a Palsgaard majoritária nas 
ações da Candon Aditivos.

O sucesso da Candon deve-se ao alto nível de tecnologia, 
processos de produção, gestão e habilidades de seus fun-

cionários, sistemas de qualidade e a saúde financeira 
da empresa.

México e Cingapura. Em 2017, novos centros de aplicação 
serão inaugurados na China, EUA, Rússia e Irã. A aquisição 
da Candon no Brasil e a implantação desses novos centros 
fazem parte da estratégia da Palsgaard em dedicar-se cada 
vez mais aos seus clientes, fazendo parte do desenvolvimento 
e crescimento de seus parceiros.

CERTIFICAÇÃO
A Candon Aditivos - Palsgaard 

Candon SA - conquista a ISO 
22000:2005, ISO/TS 22002-1 e 
adicional FSSC 22000, normas 
reconhecidas internacional-
mente para a certificação do 
sistema de gestão de segurança 
dos alimentos. Um sistema que 
abrange o controle de riscos 
em toda a cadeia produtiva, garantindo a qualidade e a 
confiabilidade de todos os seus produtos. A certificação, 

concedida pela SGS (Société Générale de Surveillance) 
líder mundial em inspeção, verificação, teste e certi-

ficação é regularizada pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT).

Desse modo, a Candon agradece a todos 
que fizeram e fazem parte dessa conquista e, 
principalmente, pela confiança e parceria dos 

clientes que, ao longo dos anos, nos motivaram 
para darmos esse grande passo na busca contínua 

pela qualidade.PALSGAARD A/S
MULTINACIONAL 
DINAMARQUESA

A Palsgaard A/S foi fundada em 1917, pelo cientista Einar 
Viggo Schou, quem dedicou a vida a criar emulsificantes 
para alimentos.

Desde o início, a empresa tem liderado o desenvolvimento 
de ingredientes revolucionários que, há mais de 100 anos, 
tem beneficiado indústrias do mundo todo, fornecendo emul-
sificantes e estabilizantes para os mais exigentes mercados.

Com unidades fabris na Holanda, México e Málasia, a 
Palsgaard tem alcance global fornecendo soluções em par-
ceria com centros de inovação e aplicação na Dinamarca, 
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85960-000 - Marechal Cândido Rondon, PR
Tel.: (45) 3284-1700
comercial@candon.com.br
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