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Exclusieve samenwerking 2 Sisters Storteboom en De
Heus Voeders

2 Sisters Storteboom B.V. en De Heus Voeders B.V. zijn een strategische samenwerking
aangegaan, waardoor De Heus de exclusieve voerleverancier wordt voor de concepten
Nieuwe Standaard Kip (NSK), Langzaam Groeiende Kip (LGK),1 ster Beter Leven en Welzijn
Concept Kip (WCK) van 2 Sisters Storteboom.

Voordelen exclusieve samenwerking
Nederlandse retailers zijn de afgelopen jaren overgeschakeld op concepten met
traaggroeiende kuikens en stellen hoge eisen ten aanzien van kwaliteit, dierenwelzijn en
duurzaamheid. De komende jaren zal de markt zich verder ontwikkelen in deze richting voor
andere afnemers. Om dit te kunnen borgen is een goed georganiseerde, meer gesloten en
transparante keten noodzakelijk. Binnen onze concepten heeft een meer gesloten keten zich
de afgelopen tijd bewezen als het gaat om stabiele prijzen en continuïteit. De exclusieve
samenwerking zorgt ervoor dat kwaliteitsverbeteringen nog beter kunnen worden
gerealiseerd en dat er snel en flexibel kan worden ingespeeld op veranderende klantwensen.
Door een transparante aanpak, waarbij het delen en analyseren van data centraal staat, zal
de keten verder optimaliseren en kunnen er efficiëntievoordelen worden behaald.
Versteviging van de posities
2 Sisters Storteboom en De Heus Voeders geloven in de kracht van zelfstandig
ondernemerschap en kiezen daarom voor een strategische samenwerking. Het versterken
van de keten en de concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse integraties staat hierbij
voorop. Met deze strategische samenwerking verstevigen Storteboom en De Heus dus niet
alleen hun eigen positie, maar tegelijkertijd die van de Nederlandse vleeskuikensector en de
vleespluimveehouders
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informatie voor de redactie, niet bestemd voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nanko van der Wens, sectordirecteur vleeskuikens De Heus
Voeders (06 -151 80 644), of Willem Poelsma, operationeel manager Agri van 2 Sisters Storteboom (06 -531 29
701)
Achtergrondinformatie 2 Sisters Storteboom
2 Sisters Storteboom is onderdeel van de Britse 2 Sisters Food Group met in totaal 23.000 medewerkers. 2
Sisters heeft een plaats in de top-3 van de Europese pluimvee industrie. Storteboom heeft een vooraanstaande
plaats in Nederland en Polen met 8 moderne productielocaties. Hier wordt een brede range aan verse,
diepgevroren en gegaarde kipproducten geproduceerd voor een brede klantengroep, zowel binnen als buiten
Europa. Storteboom heeft in totaal ruim 2.500 medewerkers in dienst verdeeld over beide landen. Voor meer
informatie over 2 Sisters Food Group en Storteboom wordt u verwezen naar www.2sistersstorteboom.com.

Achtergrondinformatie De Heus Voeders
De Heus Voeders levert op een duurzame manier een substantiële bijdrage aan de beschikbaarheid en
toegankelijkheid van veilige en gezonde voeding. We zijn een Nederlands familiebedrijf dat is oprichting in 1911.
Sindsdien werken we continue aan innovatieve voeders en oplossingen om onze veehouders van over de hele
wereld verder te helpen. In meer dan 20 landen hebben we eigen productielocaties waar onze ervaren
medewerkers hoogwaardige diervoeders produceren. Daarnaast exporteren we concentraten en premixen naar
Oost-Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Zo dragen wij ons steentje bij aan de
wereldvoedselvoorziening en aan een duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. Wij noemen dat
Powering Progress.

