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A TOPIGS és a Norsvin „Topigs Norsvin” néven
egyesül
A világ leginnovatívabb sertésgenetikai vállalata
A TOPIGS International és a Norsvin International AS „Topigs Norsvin” név alatt új cégként egyesítették
nemzetközi tevékenységeiket. A két vállalat fúziójának eredménye egy olyan sertéstenyésztő cég,
amelynek éves bevétele meghaladja a 179 millió US $/130 millió eurót. A székhely a hollandiai
Vughtban lesz. A TOPIGS Nederland, a Varkens K.I. Nederland és a Norsvin SA nem része e fúziónak.
A TOPIGS és a Norsvin egyaránt a termelők tulajdonában van, és filozófiájuk is egyező abban a
tekintetben, hogy a sertéstermelő tulajdonosok az alkalmazott kutatás-fejlesztésből fakadó genetikai
fejlesztések révén jutnak gazdasági előnyökhöz, és nem vesznek fel osztalékot. A kisebbségi
részvényesek gazdálkodói tulajdonban lévő húsfeldolgozók, illetve egy takarmánytermelő.
A TOPIGS és a Norsvin a magasabb és átgondoltabb befektetéseikhez összehangolják K+F
tevékenységeiket, hogy így gyorsítsák fel a genetikai fejlesztések ütemét, és alakítsanak ki új
termékeket. A TOPIGS és a Norsvin sok éven át folytatott sikeres együttműködést bizonyos K+F
projektekben, mostantól kezdve pedig teljes mértékben összehangolják valamennyi K+F
tevékenységüket. A kombinált K+F költségvetés 18 millió euró körül van, ami a bevétel 14%-ának felel
meg. A nagymértékű fenotipizálás, a kanok nagyüzemi számítógépes tomográfiás vizsgálata, a globális
nukleusz tenyésztés, a termelési adatok tömeges gyűjtése és a genomszekvenálás együttesen
felgyorsítják majd a genetikai fejlesztést, és hozzáadott értéket jelentenek a teljes sertéstenyésztési
értéklánc számára.
A Topigs Norsvin az eddigit kiegészítő, az ügyfelek számára megnövelt értéket jelentő termékportfoliót
kínál. Mindkét egyesülő cég jelenlegi termékei továbbra is elérhetők maradnak. „Az új, kombinált
termékek eredményei annyira ígéretesek, hogy azok globális előnyei már láthatók. A Topigs Norsvin
stratégiájának része a partnerek egyéni igényein alapuló helyi jelenlét útján megvalósított széleskörű
szakmai támogatás. Így együtt rendelkezünk a megfelelő emberekkel, termékekkel és tudással ahhoz,
hogy ezt mindenki másnál jobban tudjuk kínálni” – mondta el Bjarne Holm, a Topigs Norsvin fejlesztési
igazgatója.
„A TOPIGS és a Norsvin tökéletes párost alkotnak” – állítja Martin Bijl, a Topigs Norsvin vezérigazgatója.
„Mindkét cég alapja a kutatás-fejlesztés, portfolióink pedig kiegészítik egymást. A TOPIGS erőteljes,
könnyen kezelhető kínálatot hoz, amely a legjobb takarmányhatékonyságot biztosítja. A Norsvin
rendkívül termelékeny, racionalizált és hatékony kínálatot biztosít. A piaci pozíciók – a TOPIGS globális
jelenléte, valamint a Norsvin stabil jelenléte Skandináviában, az USA-ban és a balti térségben – is jól
kiegészítik egymást.
Évente csaknem 90 millió Topigs Norsvin genetikájú vágósertés előállítására kerül sor.

A TOPIGS és a Norsvin egyaránt nevezetesek innovatív szemléletükről az új technológiák bevezetése
kapcsán, valamint a költséghatékony sertéstenyésztésre helyezett folyamatos hangsúlyukról. Az új
vállalat pilléreit a genetikai fejlesztések kutatása, innovációja és terjesztése jelentik majd. A folyamatos
és erőteljes termékfejlesztés lehetővé teszi majd számukra, hogy termelésük során jelentős hozzáadott
értéket érjenek el.

