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Holandia, 13 kwietnia 2016

Nowi akcjonariusze firmy Verbeek

Drodzy Klienci/Pa rtnerzy,

W 20I2r. firma Verbeek podjçta decyzjç o wspólpracy z firmq NOVOGEN, która jest czçéciq Grupy

Grimaud wiodqcego producenta wielu ró2nych gatunków zwierzqt. Pod koniec roku 2014, Grupa

Grimaud zostata udziatowcem firmy wraz z AgruniekRijnvallei ('AR'); byt to 6wiadomy wybór Grupy

Grimaud oraz AR. Krok ten pozwolil na dalszy rozwój firmy Verbeek oraz Novogen w Europie

umo2liwiajqc ka2dej z firm czerpanie korzyÉci z wzajemnego doÉwiadczenia.

W wyniku rozwoju firmy Verbeek na rynku miçdzynarodowym oraz decyzjq firmy AR aby skupié siq

wylqcznie na rynku holenderskim, firma AR przekazala swoje udzialy firmie ,,Genesis lnvestment".
Genesis lnvestment to spólka inwestycyjna w sklad której wchodzi Frédéric Grimaud wraz z

przedstawicielami firm NOVOGEN oraz Verbeek posiadajqcymi ogromne do6wiadczenie w bran2y

kurek nieSnych. Firmy Verbeek oraz AR pozostanq w dobrych kontaktach i bedq nadal ze sobq
wspólpracowaó w zakresie dostaw paszy dla firmy Verbeek. Podczas oficjalnego spotkania, które
odbylo siq dnia 12 kwietnia 2016r. podjeto ostatecznie decyzjç o przekazaniu udziatów.

Wydaj noéé i elastyczno5ó
W ciqgu ostatnich kilku lat, firma Verbeek dostosowata swojq strukturç oraz podejÉcie do rynku w
jednym konkretnym celu - rozwoju na rynkach miqdzynarodowych wraz z jednoczesnym

zachowaniem wydajno6ci oraz elastycznoéci. Skupiajqc siç na podstawowych celach dzialalnoÉci, firma
Verbeek jest gotowa reagowaé na zmiany w swojej bran2y aby nieustannie rozwijaé dalszq dzialalno6é.
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VERBEE

Zarzqd firmy Verbeek jest bardzo zadowolony ze zmiany udzialowców jako, i2 gwarantuje on dalszy

rozwójfirmy. Nowa struktura udzialowców oznacza silne zaanga2owanie wszystkich udziatowców, a w
szczególnoéci gtównego udzialowca, Genesis lnvestment. Pozwala to firmie Verbeek na podjçcie
kolejnych kroków, umo2liwia tak2e czerpanie korzySci ze wspólpracy pomiçdzy firmami Verbeek oraz

NOVOGEN na holenderskim oraz europejskim rynku kurek nie5nych.

Verbeek jest w stanie dostarczyé jaja wylçgowe, pisklaki oraz kurki nioski wysokiej jakoéci skupiajqc siç

na dalszym rozwoju braniy kurek towarowych w Europie. Z naszymi produktami, nie tylko Verbeek ale
przede wszystkim producencijaj bçdq w stanie zarabiaé. na tak silnie i nieustannie zmieniajqcym siç

rynku.

KonkurencyjnoSó produ któw NOVOG EN

W 2008 roku firma NOGOVEN dokonala wyboru skupiajqc swojq uwagç na najnowszych osiqgniçciach
genetycznych, których wyniki sprostaty by wymaganiom klientów. Produkty NOVOGEN wykazujq siç

obecnie bardzo dobrymi wynikami ekonomicznymi oraz technicznymi. Ponadto, wrazz nadchodzqcym
zakazem przycinania dziobów w Holandii oraz Niemczech, produkty NOVOGEN majq szansç nabraé
jeszcze wiqkszego znaczenia na rynku, gdy2 sq one w stanie sprostaé wyzwaniom zwiqzanym z

zarzqdzaniem kurkami nioskami bez obciçtych dziobów. To, iå produkty NOVOGEN sq wysokiej jako6ci

odzwierciedla tak2e szybki wzrost sprzeda2y, który firma Verbeek osiqgnçla na rynku
miçdzynarodowym. Nasze produkty sq odbierane z ogromnym entuzjazmem dziçki ich wysokiej,
rzeczywistej wydaj noSci.

Mamy nadziejç, i2 powyisze informacje odpowiadajq na Paristwa pytania, w przypadku jakichkolwiek

wqtpliwoéci zachçcamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,

Wylqgarnia Verbeek Holandia

Herman Brus

General Manager
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