Saint Cézaire sur Siagne, November 2nd, 2021
We are pleased to announce the signature of a partnership agreement between Groupe NEROLI, parent
company to our perfume houses CREATIONS & PARFUMS and FLORESSENCE, and SYMRISE, on October
28th, 2021. The joint venture concerns the production of natural Aromatic Raw Materials intended for
perfumery and food flavorings. The official announcement was published today by both partners and
relayed through press releases in professional media channels.
This partnership is based on the creation of a new company, jointly owned by SYMRISE and NEROLI,
focused on the Natural Raw Materials activity, with a production facility in Saint-Cézaire sur Siagne as
well as a research center.
This company will manufacture around 50 raw materials by distillation and extraction and will help
develop other materials. The industrial plan provides for a gradual ramp-up of this activity.
As part of its activity, the new enterprise will develop partnerships with local farmers for the cultivation
of perfume plants (rose and jasmine, for example). The participation of Groupe NEROLI in this venture is
part of our commitment to enhance the agricultural heritage of perfume plants in the Pays de Grasse
region, is based on our CSR policy and strengthens our desire to promote the unique ecosystem of
expertise of pure French tradition.

เรามีความยินดีที่จะประกาศการลงนามในข้อตกลงความร่ วมมือระหว่าง Groupe NEROLI ซึ่งเป็ นบริ ษทั แม่ของ
น้ าหอม CREATIONS & PARFUMS และ FLORESSENCE รวมถึง SYMRISE เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 การ
ร่ วมทุนนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบจากธรรมชาติ(อะโรมาติก)สาหรับทาน้ าหอม และเครื่ องปรุ งรสอาหาร เป็ นการประกาศอย่าง
เป็ นทางการของทั้งสองบริ ษทั และถ่ายทอดผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่ อต่างๆ
ความร่ วมมือนี้มีพ้นื ฐานมาจากการก่อตั้งบริ ษทั ใหม่ที่ SYMRISE และ NEROLI ถือหุน้ ร่ วมกัน โดยมุง่ เน้นเกี่ยวกับ
สารสกัดจากธรรมชาติโดยมีโรงงานผลิตใน Saint-Cézaire sur Siagne ศูนย์วจิ ยั บริ ษทั จะผลิตวัตถุดิบประมาณ 50
รายการโดยการกลัน่ และการสกัด และจะช่วยพัฒนาวัสดุอื่นๆ รวมถึงแผนอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยปป
องค์กรใหม่จะพัฒนาและมีความร่ วมมือกับเกษตรกรในท้องถิ่นเพือ่ ปลูกพืชน้ าหอม (เช่น กุหลาบและมะลิ) การมีส่วนร่ วม
ของ Groupe NEROLI เป็ นส่วนหนึ่งของความมุ่งมัน่ ของเราในการปรับปรุ งมรดกทางการเกษตรของโรงงานน้ าหอมใน
ภูมิภาค Pays de Grasse โดยยึดตามนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่จะส่งเสริ มระบบนิเวศ
เฉพาะของความเชี่ยวชาญด้านประเพณี ฝรั่งเศสอย่างแท้จริ ง

Christian DUSSOULLIER
CEO

Louis LECOEUR
General Manager

Media contact: Antonia Trevisan
Phone: +33 688 871 782
Email: antonia.trevisan@groupe-neroli.com
About Groupe Neroli:
Groupe Neroli was born from the merger of perfume houses
CREATIONS & PARFUMS and FLORESSENCE. Created in the
1980s, in the Grasse region - Saint-Cézaire-sur-Siagne, in the
South of France, the two brands are built on the savoir-faire of
beautiful raw materials, from the cultivation of natural
ingredients to their transformation, offering their domestic
and international clients high quality fragrance compositions.
Independent group with a family shareholder base, it brings
together passionate experts of the perfume industry in the
pure “Pays de Grasse” tradition promoting its craftmanship
worldwide.

About Symrise:
Symrise is a global supplier of fragrances, flavors, food,
nutrition and cosmetic ingredients. Its clients include
manufacturers of perfumes, cosmetics, food and beverages,
pharmaceuticals and producers of nutritional supplements
and pet food. Its sales of € 3.5 billion in the 2020 fiscal year
make Symrise a leading global provider. Headquartered in
Holzminden, Germany, the Group is represented by more
than 100 locations in Europe, Africa, the Middle East, Asia, the
United States and Latin America. Symrise works with its clients
to develop new ideas and market-ready concepts for products
that form an integral part of everyday life. Economic success
and corporate responsibility are inextricably linked as part of
this process. Symrise – always inspiring more …
www.symrise.com

