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De Heus verstevigt marktpositie in Servië door nieuwe
overname mengvoerfabriek
Op vier juli jongstleden heeft Koninklijke De Heus de overeenkomst getekend voor de
acquisitie van de Servische mengvoederfabriek Komponenta. Met de verwerving van
de nieuwe fabriek in Cuprija heeft De Heus nu twee productielocaties in Servië en
verstevigt daarmee haar toonaangevende positie. De vraag naar rundvee-, pluimveeen varkensvoeders van hoge kwaliteit neemt in Servië snel toe. Met de aankoop van
de fabriek kan straks ruimschoots aan deze snelle groei worden voldaan.
De overname van Komponenta bevestigt het vertrouwen dat De Heus heeft in de verdere
ontwikkeling van de veehouderij in Servië en de bredere Balkan-regio. De investering in
Komponenta volgt op een uitgebreid investeringsprogramma voor de fabriek in Sabac. Dit
was gericht op de modernisering van het productieproces en de uitbreiding van de
productiecapaciteit met 50%.
De nieuwe fabriek wordt helemaal opnieuw ingericht om te kunnen voldoen aan de hoge
kwaliteitsstandaard van De Heus. Hiervoor wordt de productielijn vernieuwd en voorzien van
de meest geavanceerde productietechnieken. De verwachting is dat de aanpassingen eind
2018 zijn afgerond, waarna de fabriek in gebruik kan worden genomen.
Darko Sadzak, general manager van De Heus Servië zegt hierover: “De afgelopen jaren
hebben wij veel energie gestoken in het verbeteren van onze productkwaliteit. Wij zijn blij dat
veehouders de kwaliteit van onze voeders herkennen. Om de toenemende vraag te kunnen
beantwoorden, gaan we met de modernisering van de nieuwe fabriek, ook de capaciteit van
de fabriek in Sabac verder uitbreiden. De twee fabrieken hebben dan een
gemeenschappelijke productiecapaciteit van 260.000 ton”. Sadzak vervolgt: “De nieuwe
fabriek in Cuprija is geografisch zeer gunstig gelegen. We kunnen hierdoor ook ook
makkelijker veehouders in Zuid-Servië, Kosovo, Macedonië en Albanie bereiken”.
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Koninklijke De Heus, opgericht in 1911, is een internationaal opererende familie
onderneming met als kernactiviteit de productie en vercommercialisering van hoogwaardige
diervoeders. Door de sterke internationale groei van de afgelopen jaren behoort De Heus tot
de top 15 van diervoederleveranciers in de wereld.
Buiten Nederland heeft De Heus activiteiten in meer dan 70 landen, waaronder
werkmaatschappijen in Spanje, Vietnam, Portugal, Polen, Rusland, Myanmar, Tsjechië,
Egypte, Ethiopië, Zuid-Afrika, Brazilië, Servië en India. Met een minderheidsaandeel in het
Chinese Wellhope Agri-Tech Co Ltd is De Heus tevens actief in China. Daarnaast is
De Heus middels de export van concentraten en premixen actief op vele buitenlandse
markten, de belangrijkste daarvan zijn gelegen in Oost-Europa, Afrika en het MiddenOosten. Wereldwijd heeft de onderneming meer dan 5.000 medewerkers, waaronder 650 in
Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Ede-Wageningen. Voor uitgebreide informatie
over De Heus wordt verwezen naar www.deheus.com en www.de-heus.nl

