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Resumé af ordinær generalforsamling i  

DCH International A/S 
 

 

 
 

Tirsdag den 26. april afholdtes ordinær general- 
forsamling i Messe C i Fredericia, hvor 52 
aktionærer var mødt op. I alt var 90% af den 
samlede aktiekapital repræsenteret ved general- 
forsamlingen.  

 

På generalforsamlingen indledte Bestyrelses- 
formand Carsten L. Pedersen med sin beretning 
over det forgangne år, som han med stor tilfredshed 
ser tilbage på primært grundet det tilfredsstillende 
overskud på €5,4 der er opnået i et år, hvor 
markedet og svinepriserne har været under pres 
både i Rumænien og resten af Europa. Samtidig 
blev 2015 i DCHI også indledt med betydelige 
udfordringer grundet udbrud af PRRS og 
mycoplasma der gav betydelige tab. Takket være 
god effektivitet på de farme der ikke blev ramt samt 
et relativt hurtigt effektivitets-comeback på de ramte 
farme, blev det samlede tab yderst begrænset. 

 

Lars V. Drescher gennemgik udviklingen i DCHI i 
relation til organisationen, svineproduktion, 
markbrug samt de igangværende byggerier i 
Rumænien. Særligt betonede Lars V. Drescher den 
positive udvikling i effektiviteten i svineproduktionen 
i løbet af 2015 og ind i 2016. Som det fremgår af 
produktionstallene længere fremme i nyhedsbrevet 
er den positive udvikling fortsat intakt.  

Som tidligere år gennemgik Morten Beider 
årsregnskabet for 2015 i detaljer og kunne således 
fremvise en fortsat positiv udvikling i såvel det 
samlede resultat som udviklingen i egenkapitalen 
samt aktiernes indre værdi der fra 2014 til 2015 er 
steget fra kurs 3,65 til 4,08 pr. styk.  

 

Som særskilt punkt på dagsordenen fremlagde 
direktionen og bestyrelsen beslutningsoplægget til 
aktionærerne vedrørende tilbuddet om 
kapitaltilførsel fra ADM Capital. Aftalegrundlaget 
blev gennemgået med særlig fokus på ADM’s 
værdiansættelse af DCHI, den fremtidige 
selskabsstruktur, hvor ejerskabet af de rumænske 
selskaber vil overgå til et fælles joint venture, samt 
de fremtidige exit scenarier for DCHI’s aktionærer 
og de givne vilkår herfor.  

 

 

 

 

Der var i salen en god og konstruktiv debat omkring 
aspekterne i aftalen med ADM Capital. Det var 
såvel direktionens som bestyrelsens opfattelse af 
debatten, at alle relevante holdninger både for og 
imod aftalen blev diskuteret i salen.  

Efter debatten blev beslutningsoplægget vedtaget 
af generalforsamlingen ved afstemning, hvoraf 94% 
af de afgivne stemmer var for og 6% var imod. 
Bestyrelse og direktion takker for det klare mandat 
til at fortsætte forhandlingerne med ADM Capital på 
de præsenterede vilkår.   

 

Efter afstemningen meddelte Bestyrelsesformand 
Carsten L. Pedersen, at han ønskede at fratræde 
posten som formand i bestyrelsen, da han i 
fremtiden ønsker at bruge mere tid på andre 
aktiviteter ved siden af DCHI. Carsten bliver dog i 
bestyrelsen som menigt medlem. En samlet 
bestyrelse har peget på Torben Svejgård som ny 
formand, og bestyrelsen konstituerede sig derfor 
med Torben som formand efter mødet. Torben kom 
som bekendt ind i DCHI’s bestyrelse i 2015 og vil i 
fremtiden også være formand i det nye joint venture 
selskab, hvor ADM Capital efter planen vil få to 
bestyrelsesposter.  

 
 

Direktør Lars V. Drescher gennemgården seneste udvikling i 

DCHI’s organisation på generalforsamlingen 
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Siden generalforsamlingen og vedtagelsen af 
rammerne for aftalen med ADM Capital er der 
gennemført en due diligence på de rumænske 
selskaber i Premium Porc Group. Due diligence 
består af en tilbundsgående analyse af økonomiske, 
juridiske og produktionsmæssige forhold i 
virksomheden og er en helt naturlig del af en 
kapitaludvidelsesproces som denne. Til at forestå 
opgaven har ADM Capital hyret revisions- og 
advokatfirma samt produktionskonsulenter der i den 
forgangne halvanden måned har ”endevendt” de 
rumænske selskaber med henblik på at give ADM 
Capital en uvildig vurdering af vores datterselskaber. 
I forbindelse med tidligere opkøb i Rumænien har vi 
erfaring med som køber at få foretaget en due 
diligence, men vi har aldrig oplevet selv at blive 
”udsat” for en due diligence.  

 

Det har derfor været et ressourcekrævende forløb at 
facilitere denne proces, men samtidig også 
spændende at se resultatet af de tre parters analyse 
af vores virksomhed. Hverken den økonomiske, 
juridiske eller produktionsmæssige vurdering har 
givet anledning til, at nævneværdige problem- 
stillinger er opstået.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADM Capital ser derfor fortsat med stor tilfredshed 
på vores virksomhed som helhed.  

 

Vi arbejder fortsat på at kunne påbegynde ”BraSib” 
projektet med full line produktion på to farme baseret 
på 5.200 søer (som præsenteret på general- 
forsamlingen), der vil være første projekt med ADM 
som investorer.  

 

Det er forventningen at underskrive den endelige 
aktionæroverenskomst og investeringsaftale med 
ADM i løbet af juli, hvorefter transaktion forventes 
endeligt gennemført pr. 1 oktober i år.  

 

 

Status på forhandlingerne med ADM Capital 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv3JP4zcrNAhWLbZoKHYt8Di4QjRwIBw&url=http://investors.admcap.com/&bvm=bv.125596728,d.bGs&psig=AFQjCNFgNW5nTJilGGxZZqOH87CvB7aRtw&ust=1467199427511836
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Udvidelse af svineproduktionen på 

Negreni farmen 
 
 
 

Udvidelsen af produktionen på Negreni farmen 
vest for Bukarest skrider hastigt fremad. 
Udvidelsen omfatter renovering af 4 ældre stalde 
der ikke blev renoveret i første omgang, da farmen 
blev købt i 2013. Med renoveringen øges den 
årlige kapacitet fra 65.000 til 99.000 slagtesvin. 
Derudover er foderindtaget forbedret med en ny 
grav til aflæsning og foderanlæggene er 
opgraderet. Efter planen vil de nye bygninger 
kunne tage grise ind her i begyndelsen af juli.   

 

De følgende billeder stammer fra renoverings- 
forløbet frem til juli måned.   
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Markbrug: 

 

Det er blevet høst i Rumænien; der er godt 

gang i vinterbyghøsten og de fleste er nu 
også godt i gang med rapsen. I skrivende 

stund er høsten af vores 205 hektar 
vinterbyg afsluttet og 120 ud af 510 hektar 

raps er høstet. Udbyttet i vinterbyggen blev 
6,0 t/ha og de foreløbige udbytte i rapsen 
er 3,6 t/ha i vinterrapsen. Begge dele er 

tilfredsstillende og over budget. Cirka 150 
hektar af vinterbyggen gik i leje for et par 

uger siden pga. kraftige regnskyl, så 
høsten har været forholdsvis besværlig. En 
mindre del af rapsen og hveden har 

ligeledes været hårdt ramt af kraftig regn, 
men her drejer det sig kun om henholdsvis 

12 og 30 hektar.      
 
 

 
 

 

 
 
Vi har i juni fået leveret en ”ny” brugt Massey 
Ferguson 2290 bigballepresser der er ankommet 

fra Danmark. Presseren er igangsat i 
vinterbyghalmen (se billedet neden for).  

Vi har ligeledes fået leveret vores nye 
selvkørende Agrometer gylleudlægger med 24 
meter bom. Udlæggeren skal primært gøre 

tjeneste på Sibioara og Fantanele farmene ved 
Constanta, så på forholdsvis kort tid kan få kørt 

nogle kubikmeter ud.  
 

 
 
 
 
 

Ny selvkørende Agrometer gylleudlægger 

DCHI siden sidst 



 DCHI siden sidst 46 – Juli 2016 

DCH International A/S − Synergihuset − Dannevirkevej 6 − 7000 Fredericia − Tel 64 81 26 00 

 

 

 
 

Svineproduktion: 
 
Nedenfor følger den traditionelle opdatering på nøgletal i 

produktionen siden sidste nyhedsbrev. 

 

Som det fremgår af tallene, er produktiviteten i øjeblikket 

tilfredsstillende og generelt over budget. I første halvår af 2016 

har noteringen været usædvanligt lav i Rumænien set over de 

sidste 5 år, men som i resten af Europa har vi i Rumænien også set 

betydelige prisstigninger på svinekød i de forgangne måneder.  

I uge 22 kom vi for første gang i 2016 over den budgetterede 

svinepris der for 2. kvartal er DKK 10,9/kg.  

 

 

   
 

 
 
 
 

    

 

Ovenstående tal er beregnet som gennemsnit på baggrund af seneste e-kontroller ÅTD pr. 31/5. Notering er baseret på de opnåede priser i Prem. Porc Group i 

uge 24. Foderprisen og noteringen er omregnet til danske kroner med den aktuelle valutakurs på dagen 

  

 
 

Nyhedsbrev nr: 

 
45 - Dec. 

 
46 – Jul. 

Antal fravænnede grise 

pr. årsso 
31,4 34,4 

 

Daglig tilvækst, slagtesvin 854 g. 886 g. 

 

% Dødelighed, slagtesvin 2,9 2,5 

 

Pris på slutblanding, 

slagtesvin, kr./hkg. 
154 147 

 
 

Noteringen,  kr./kg. 10,36  12,4 



 

 

Vi ønsker alle aktionærer en god sommer og glæder os til at 

se jer den 19. september til det årlige investormøde. Sæt 

allerede nu kryds i kalenderen!  
 
 
 

Med venlig hilsen DCH International A/S 

Det årlige Premium Porc Scholarship, hvor vi arrangerer diverse faglige workshops på 

lokale skoler og uddeling af præmier. Yderst til venstre vores HR Manager Rares Popelca 


