
Aktionærernes 

Nyhedsbrev

Nr. 49 – Juni 2019

Kære Aktionærer,

I dette nyhedsbrev bringer vi et
resume af generalforsamlingen i
april, giver en status på byggeri
& produktion samt senest nyt
om ASF

1. Forløb af Generalforsamling
2. Status Byggeri (Venturelli 
fodermølle)
3. Status ASF
4. DCHI siden sidst



Endnu engang mange fremmødte

Mandag den 8. april blev der afholdt ordinær
generalforsamling i Messe C i Fredericia. I alt 43
aktionærer plus ledsagere var mødt og
repræsenterede tilsammen 69% af den samlede
aktiekapital.

Mange forhold påvirket af ASF i 2018

Bestyrelsesformand Torben Svejgård aflagde
beretning om selskabets virksomhed i det
forgangne år. Der har været tale om et særdeles
turbulent år, hvor det endte med, at
transaktionen med Polaris blev aflyst, og hvor
andet halvår var fuldstændig domineret af
udbruddet af afrikansk svinepest i Rumænien.
Dette har sammen med lave svinepriser ført til
det dårligste resultat i mange år. Formanden
påpegede, at der er ydet en imponerende og
prisværdig indsats af daglig ledelse og
organisation for at sikre så god og ikke mindst
sikker drift som mulig.

Adm. direktør Lars V. Drescher indledte
direktionens del af beretning med en status på
udviklingen i afrikansk svinepest. Der har kun
været få udbrud gennem vinteren, men en større
og større del af Rumænien er nu omfattet af part
III-zonerne, hvilket har lettet presset på
produktions flowet. Lars V. Drescher redegjorde
for, hvorledes produktionen havde været
påvirket af karantæner siden udbruddene
startede. I direktionens beretning indgik også en
status på biosikkerhed, selve produktionen,
BraSib Projektet samt organisationen som sådan.

Økonomidirektør Morten Beider redegjorde
for den økonomiske betydning af udbruddet af
afrikansk svinepest samt de lave
afregningspriser. Forudsætningerne for
budgettet for 2019 blev præsenteret, herunder
at resultatet for 2019 vil være stærkt påvirket
af afrikansk svinepest, men at effekten i høj
grad afhænger af, i hvilket omfang farmene
bliver ramt af karantæne som følge af udbrud i
nærområderne. Der er i budgettet indregnet,
at der 2 til 3 gange i løbet af 2019 vil være
farme, der kommer i karantæne.

Desuden præsenteredes den beregnede indre
værdi af selskabet pr. aktie pr. 31/12 2018 på
DKK 5,93 når der tages højde for
udvandingseffekten af de af selskabet
udstedte warrants.

Positive forventninger til 2019

Bestyrelsesformand Torben Svejgård kom
afslutningsvist med nogle refleksioner over de
kommende års markedssituation.

Der kan identificeres mange upsides, men
også downsides, og det er yderst usikkert, om
disse indtræder og i givet fald hvornår. Det er
dog bestyrelsens opfattelse, at fremtiden ser
mere lys ud end det, som selskabet har været
igennem i 2018.

Forløb af ordinær generalforsamling i 
DCH International A/S

1.



Foderfabrikken på Venturelli afslutter BraSib projektet

Som det sidste projekt indenfor BraSib
udvidelsen, arbejdes der intenst på
færdiggørelsen af foderfabrikken i
Venturelli.

Fabrikken skal levere foder til de ca.
180.000 klima og slagtesvin som forventes
produceret i Olsuin og færdiggjort i
Venturelli og Feldioara.

Byggeriet skrider planmæssigt fremad og
fabrikken forventes taget i brug i midten
af August

2. Status Byggeri  - Venturelli Foderfabrik



2. Status Byggeri  - Agrosite

Agrositet nu 
færdigt og taget 

i brug

Byggeriet forløb 
planmæssigt 

indenfor tid, og 
budget

Pelletering i Focsani
Arbejdet med at etablere
et pelleteringsanlæg på
foderfabrikken i Focsani
følger tidsplanen og
forventes færdiggjort i
slutningen af juni

Det har længe været et ønske at forbedre opbevarings-
faciliteterne for vores mark- og logistikafdeling. Derudover har
ASF situationen gjort det nødvendigt at adskille Agro-divisionen
fysisk fra svineproduktionen. Som nogle læsere måske husker,
havde Agro til huse bagved staldene på Premium Porc, hvilket
ikke er biosikkerheds optimalt. Investeringen omfatter:

2.200 kvm indeholdende
- Værksted
- Garage
- Mandskabsfaciliteter
- Vaskeplads

Alle glæder sig over de markant forbedrede faciliteter.
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Rumænien generelt: 
Nogenlunde ro på 
afrikansk svinepest i 2019 
- endnu
Som ventet har vintervejret medvirket til
at begrænse antallet af udbrud i
Rumænien de seneste 6 måneder. Der
har ”kun” været ca. 5 ny-udbrud per uge
i 2019 i forhold til mere end 10 gange så
mange pr. uge sidste sommer.

Dertil kommer, at vi tydeligt mærker en
forbedret forvaltning af myndighederne,
således at håndteringen af de enkelte
udbrud er mere stringent og
professionel. Dette kommer bl.a. til
udtryk ved hurtigere svar og en
smidigere ophævelse af zoner mm.

En højere bevidsthed om sygdommen
generelt og en reduceret svine-
population bidrager også til en
langsommere spredning af ASF.

Antallet af udbrud forventes, med det
varmere sommervejr, at begynde at stige
igen, sammenlignet med 1. kvartal 2019.
Vi forventer ikke at nå sidste års niveau
for udbrud, men endnu vigtigere
forventer vi at myndighederne har bedre
overblik og udløser mindre kaos
sammenholdt med 2018.

Premium Pork: Foråret 
har været (næsten) 
normalt
Vi har fortsat ikke været direkte ramt af
ASF bortset fra det ene tilfælde i en lejet
stald sidste efterår som tidligere er
omtalt.

Indirekte rammes vi dels af restriktioner
som hindre opretholdelse af vores
normale produktions-flow og dels af
farme der er blokeret i karantænezoner.
Siden begyndelsen af februar har vi
heldigvis ikke haft besætninger blokeret.
Og vores produktions-flow har siden
marts været 90% normaliseret med kun
enkelte slagtesvinefarme udenfor det
normale flow.

Biosikkerhed har fortsat stor
bevågenhed, både med hensyn til
yderligere investeringer i forbedret
biosikkerhed, samt forbedringer af
interne procedurer og opfølgninger
herpå udført af interne biosikkerheds
kontrollanter.

Høj bevidsthed om vigtigheden af
biosikkerhed opretholdes internt på alle
organisatoriske niveauer, og intern
kommunikation og opdateringer sikres
hyppigt.

Udvikling af nye udbrud  
15/8 2018 – 11/6 19

3. Status ASF



ASF 

3.    Status ASF  - Kort

juni 2019

december 2018

ASF zoner i Rumænien



Agro afdelingen er nu, som
omtalt på generalforsamlingen,
en integreret del af Supply
Chain divisionen, koordineret af
Rares Popelca.

Esben Pors Eriksen har
midlertidigt haft ansvaret for
denne afdeling, og afløses nu af
en gammel kending Ole Larsen
som var ansat i Agro fra marts
2014 til februar 2016.

AFGRØDER
”Trods tørken i efteråret står afgrøderne 
overraskende godt. Regnen i 
forårsperioden har hjulpet kulturerne og 
jeg er overbevist om at vi får en god avl.”  
Esben Pors, markbrugsleder.

4. DCHI siden sidst - Markbrug



Periode Maj 2019

Fravænnede grise pr. årsso 35,0

Daglig tilvækst, slagtesvin g/dag 968

Slutblanding til slagtesvi kr./kg 1,65

Svineprisen uge 22 kr./kg 13,90

Svineproduktion

Generelt er effektiviteten rigtig god. Levendefødte er stigende og effektiviteten i
slagtesvinestaldene er stort set tilbage på niveauet før ASF karantænezoner,
indvirkede negativt på foderforbrug og tilvækst.

Ornestationen er i fuld drift og leverer nu sæd til alle vores sobesætninger.

Eneste ”hår i suppen” pt. er pattegrise dødeligheden på Olsuin so-farmen som er
markant for høj. Meget er forsøgt, men det endelige gennembrud mangler.

Klimastalden på Olsuin er etableret som en midlertidig løsning pga. ASF zonerne.
Opstaldningsformen er ikke optimal, hvilket medfører en overdødelighed. Der
arbejdes på at etablere en mere permanent løsning, såfremt zonerne ikke ophæves.

Som i resten af Europa er svinepriserne i øjeblikket meget positive og i uge 22
opnåede vi i gennemsnit en afregningspris på 13,90 kr. pr. kg slagtevægt, hvilket er
betydeligt over det budgetterede niveau på 12,60 kr./kg.

4. DCHI siden sidst - Produktion



Interesse for aktionærtur?

To mulige datoer er i spil til en aktionærtur.

Vi vil gerne have indikation fra Jer hvilken datoer der er
de mest hensigtsmæssige. Derfor beder vi om, at jer der
måtte have interesse i at deltage, melder retur til
kontoret med hvorvidt forslag 1 eller 2 passer bedst ind.
Tilmelding er ikke bindende endnu. Turen bliver kun
gennemført hvis der er mindst 10 deltagere.

Forslag 1 – UGE 44, 30.-1. nov. 2019
Forslag 2 – UGE 13, 23.-25. marts 2020

Tilbagemelding senest mandag den 24. juni på
mail@dchi.dk.

Ny Hjemmeside

Inden for kort tid ville en ny
hjemmeside være tilgængelig. Alle
aktionærerne vil modtage nye

instruktioner og log-in info.

Vi ønsker alle aktionærer en

god sommer og glæder os til at

se jer igen den 10. september

til det årlige investormøde.

Sæt derfor kryds i 

kalenderen! 

4. DCHI siden sidst
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