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FirstFarms A/S går ind i svineproduktion
FirstFarms A/S og Dan-Farm Holding A/S har i dag underskrevet en aftale, der indebærer, at
FirstFarms A/S køber Dan-Farm Holding A/S, som ejer 80 pct. af det ungarske selskab DanFarm Hungary Kft.
- Købet af en svineproduktion i nærheden af vores øvrige aktiviteter inden for planteavl og
mælkeproduktion passer rigtig godt ind i vores strategiske udvikling.
- Desuden er der vigtige synergier ved købet, fastslår Anders H. Nørgaard, adm. direktør for
FirstFarms A/S.
- Vi har i tre år arbejdet på at finde den rigtige køber, og nu er vi nået i mål, konstaterer
Steen Bitsch, formand for bestyrelsen i Dan-Farm Holding A/S.
Dan-Farm Holding A/S har igennem det ungarske selskab en svineproduktion med 2.200
søer og en årlig produktion af cirka 75.000 smågrise, hvoraf cirka 5.000 gøres færdige til
slagtesvin, mens resten sælges.
Synergier ved købet
For FirstFarms A/S har det først og fremmest været oplagt at se på synergien ved købet.
- Udover at få det professionelle management i Dan-Farm med hos os, kan vi også bruge
vores korn til foder i stedet for at skulle sælge det, påpeger Anders H. Nørgaard.
De cirka 70.000 smågrise, der nu sælges, kan på et senere
tidspunkt også opfedes i egne stalde som et led i den videre
udvikling.
- Vi har et ønske om at udvide og sprede vores aktiviteter til
flere områder for at blive mindre sårbare overfor svingninger
i konjunkturerne for de enkelte driftsgrene, forklarer han.
Steen Bitsch peger også på synergierne:
- Der er meget betydelige synergier ved at slå de to
virksomheder sammen til en, fastslår han.
Det er nemlig også sådan, at FirstFarms A/S har de
finansielle muskler til at investere i en videreudvikling af den
svineproduktion, som nu kan blive en del af koncernen.
- Først skal der dog gennemføres en due diligence, siger
Anders H. Nørgaard.
Yderligere oplysninger hos FirstFarms A/S, adm. direktør Anders H. Nørgaard på 75 86 87 87
FirstFarms A/S er Danmarks eneste børsnoterede aktieselskab med aktiviteter i primærlandbruget.
FirstFarms A/S blev børsnoteret december 2006 og har nu cirka 3.000 aktionærer og en aktiekapital
på 47.122.410 kroner. Aktiviteterne foregår i landbrugsselskaber og jord i Slovakiet og Rumænien.
Selskabet driver i alt 16.700 hektar, har 2.500 malkekøer og beskæftiger 211 medarbejdere.
FirstFarms A/S realiserede i 2015 en omsætning på 111,8 mio. kroner, et EBIT-resultat på -14,7 mio.
kroner og et resultat før skat på -22,5 mio. kroner. FirstFarms A/S forventer i 2016 et EBIT-resultat i
niveauet 0 kroner.
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