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2016 i DCH International A/S 
Af Direktør Lars Drescher 

 

 
 

Kære aktionærer.  

 

2016 nærmer sig sin afslutning og det er tid til at se 

tilbage på året der gik i vores virksomhed.  

 

Vi har i løbet af 2016 øget den samlede produktion 
og vil ved årets udgang have produceret 385.000 
slagtesvin mod 293.000 sidste år. Den 
tilfredsstilende udvikling skyldes dels, at 2016 er det 
første kalenderår, hvor vi mærker den fulde effekt af 
udvidelsen på Fantanele og Sibioara farmene ved 
Constanta, og derudover har vi i 2016 øget 
kapaciteten på slagtesvinefarmen Negreni.   

 

Som det fremgår af produktivitetsoversigten på s. 4 
har 2016 også været en positiv udvikling i den 
samlede produktivitet. Nogle farme har bedre 
produktivitet end andre og organisationen arbejder 
løbende på at optimere. Vi vil i 2017 løbende forny 
genetikken på vores so-farme via indkøb af sæd og 
en ny ornestation, hvilket vi forventer os 
effektivitetsstigninger af. Derudover har vi ultimo 
2016 igangsat flere forsøg med nye foderblandinger 
til slagtesvinene, hvilket foreløbigt indikerer en 
positiv udvikling.  

 

På prissiden har 2016 været et turbulent år. Første 
halvdel af året bød på en historisk lav notering der 
samtidig lå betydeligt under det tyske niveau. Som 
det har været udviklingen i resten af Europa, rettede 
priserne sig markant i andet halvår til et niveau over 
vores budget, hvilket har betydet, at vi indhentede 
en del af efterslæbet fra første halvår.  

I løbet af 2017 udløber den statslige tilskudsordning 
som omfatter størstedelen af vores produktion og i 
øjeblikket giver ca. 28 Euro pr. leveret slagtesvin.  

Tilskudsprogrammet vil blive erstattet af en ny 
ordning og det foreløbige lovudkast tyder på, at 
ordningen kun i begrænset omfang vil blive 
forringet. Dog kender vi endnu ikke udformningen af 
det endeligt vedtagne program.  

 

2016 har ligeledes været et hektisk år for vores 

organisation. Flere større projekter er blevet 
eksekveret og der er sket betydelige forandringer.  

Af større opgaver kan nævnes: Implementering af 
nyt dokumenthåndteringssystem, implementering af 
nyt IT system til økonomistyring (Microsoft 
Navision), gennemførelse af due diligence som et 
led i kapitalrejsningsprocessen, samt åbning af 
kontor i Bukarest.  

Sidstnævnte sker som et led i at komme tættere på 

vores samarbejdspartnere; banker, investorer, 
advokater og konsulenter med videre. Det er med 
andre ord en væsentlig fordel for at kunne udvikle 
virksomheden jævnfør vores strategiplan i de 
kommende år. At flytte en del af administrationen til 
Bukarest og dermed væk fra produktionen har dog 
ikke været en let beslutning, da vi grundlæggende 
ønsker, at alle medarbejdere i administrationen 
fysisk, men især mentalt bør være tæt på kernen i 
vores virksomhed som er svineproduktion. 
Ledelsen vil yde en stor indsats for at dette forbliver 
indlejret også i administrationen.  

Generelt kan vi med stor tilfredshed se tilbage på 
2016 og vores organisation der på alle niveauer har 
ydet en god indsats. Vi har samlet det rigtige hold til 
at gennemføre vores fremtidige projekter og 
ligeledes sikre fortsat optimering af vores løbende 
drift. En stor del af organisationen har ligeledes i 
2016 brugt mange kræfter på at forberede og 
tilrettelægge BraSib projektet der, som tidligere 
præsenteret, er et ambitiøst byggeprojekt med 
5.200 søer full-line på 2 ejendomme.   

 

Dog kan vi i 2016 ikke være tilfredse med forløbet 
omkring kapitalforhøjelse og samarbejdet med 
ADM Capital som var forventet at være gennemført 
inden nytår. Det har i løbet af 2016 været en 
særdeles tids- og ressourcekrævende opgave for 
hele organisationen at forberede kapitalforhøjelsen. 
Vi vil ind i 2017 arbejde målrettet på at få 
gennemført aftalen med ADM Capital. Læs mere 
om status på kapitaludvidelsen på næste side. 

 

Vi forventer i 2017 et stort set uændret bytteforhold 
mellem foder og svinekød i Rumænien, og derfor 
skal vi fortsat hente væsentlige forbedringer i 
indtjeningen gennem intern optimering både i 
produktionen, på foderfabrikkerne og i logistikken 
generelt.   

 
Samlet set har 2016 budt på en positiv udvikling, 
hvad angår udviklingen i produktionen, 
organisationen og i markedet generelt. Vi forventer i 
2017 at få afklaret forholdene omkring 
kapitalforhøjelsen og regner derved med at komme 
i gang med BraSib projektet i 2017 som hele vores 
organisation er parat til.  
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Som det blev meddelt i informationsmailen til 
aktionærerne medio oktober, har det som bekendt 
været vanskeligt for ADM Capital at opnå 
tilstrækkeligt med finansieringstilsagn til at lukke 
deres fond (ved navn CEECAT II), hvori 
investeringen vedrørende DCHI indgår.  

 

Vanskelighederne består ifølge ADM Capital ikke i, 
at deres investorer tvivler på DCHI som investering, 
men derimod at ADM’s nyoprettede investeringsfond 
indeholder en række yderligere investeringer 
(udover DCHI) med stor geografisk vægt på 
virksomheder i Tyrkiet, hvilket har gjort en række 
investorer mere afventende grundet de politiske 
uroligheder.  

 

Situationen og forløbet med ADM Capital er selvsagt 
frustrerende og utilfredsstillende for DCHI’s direktion 
og bestyrelse grundet det store arbejde der er blevet 
lagt i at forhandle og forberede kapitalforhøjelsen. Vi 
er nået langt i dette arbejde, og ADM Capital 
udtrykker ligeledes deres frustration over 
situationen, da det er/har været i alles interesse, at 
få gennemført kapitalforhøjelsen så hurtigt som 
muligt.  

 

Som en konsekvens af det langtrukne forløb uden 
endelig eksekvering af kapitalforhøjelsen, har 
bestyrelsen meddelt ADM, at der er en deadline for 
gennemførslen af kapitalforhøjelsen, idet 
bestyrelsen skal have en afklaring inden 
regnskabsaflæggelsen. Forinden skal ADM være i 
stand til at rejse den samlede finansiering på €20 
millioner og kunne eksekvere den aftalte 
kapitalforhøjelse.  

 

På generalforsamlingen i april 2016 godkendte 
DCHI’s aktionærer at gennemføre 
kapitalforhøjelsen, på baggrund af de præsenterede  

 

 

vilkår, via et mandat der udløber 31. december 
2016. Som en konsekvens af, at aftalen ikke 
eksekveres inden årsskiftet betyder det, at 
aktionærerne skal forny sit mandat, hvilket kun kan 
ske på en generalforsamling.  

Såfremt ADM som forventeligt vil være i stand til at  

  eksekvere kapitalforhøjelsen i første kvartal af 2017 
vil det blive fremlagt for generalforsamlingen, hvor 
aktionærerne vil blive forelagt et justeret 
aftalegrundlag om kapitalforhøjelse mellem DCHI og 
ADM.  

 

Aftalen som den blev fremlagt på 
generalforsamlingen i april 2016 vil blive justeret, 
idet bestyrelsen i DCHI har meddelt ADM, at vi 
ønsker at genforhandle værdiansættelsen og/eller 
ADM’s ejerandel af virksomheden, såfremt aftalen 
skal fornys og eksekveres i 2017. Bestyrelsens krav 
til genforhandling af værdiansættelsen skyldes, at 
den er baseret på 2015 regnskabet. Det er 
bestyrelsens- og direktionens holdning, at ADM i 
2017 skal betale en merpris for sin ejerandel baseret 
på værditilvæksten og regnskabet for 2016. Der er 
således ikke tale om en basal ændring af aftalen, 
men en opdatering af prisen. 

 

  Vi vil naturligvis holde jer aktionærer opdateret 
omkring forløbet med ADM ind i det nye år.  

 

  Det er fortsat bestyrelsens holdning, at en 
kapitaludvidelse med ADM er det rigtige for DCHI og 
dets aktionærer. Det er ligeledes forventningen, og i 
det mindste forhåbningen, at aftalen gennemføres i 
første kvartal af 2017 trods de mange udfordringer 
og forsinkelser.  

 

 

 
 

 
 

Status på forhandlingerne med ADM Capital 
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Markbrug: 

 

Det er blevet vinter og aktiviteterne i 
markbrugsafdelingen er koncentreret om 

klargøring af maskiner og oprydning.  

Siden såningen blev afsluttet i oktober er 
der blevet kørt en del gylle ud, så alle 

laguner har tilstrækkelig kapacitet til 

foråret. De arealer, hvor der skal sås 

vårafgrøder er blevet harvet inden 
vinteren, så frosten forhåbentlig vil være 

behjælpelig med, at der kan laves et 

fornuftigt såbed til foråret.    
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Såningen af vintersæd blev afsluttet forholdsvist 
sent hen i midten af oktober grundet en del 

nedbør. Neden for ses billeder af hvede og noget 

sent sået raps. En mild vinter vil være til stor 

hjælp her.     
 

 
 
 
 
 

DCHI siden sidst 

Hvedemark, december  Rapsmark, december 
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Svineproduktion: 
 

Nedenfor følger den traditionelle opdatering på nøgletal i 

produktionen siden sidste nyhedsbrev fra juli måned. Vi ser 

generelt god stabilitet i produktionen på alle farmene og arbejder fortsat på at 

optimere, hvor det er muligt.  

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal er gennemsnit på baggrund af seneste e-kontroller ÅTD  pr. 1/11. Priser er dagspriser omregnet med aktuel valutakurs.  

  

 
 

Nyhedsbrev nr: 

 
46 - Jul. 

 
 

47 - Dec. 

Antal fravænnede grise 

pr. årsso 
34,4 33,9 

 

Daglig tilvækst, slagtesvin 886 g. 882 g. 

 

% Dødelighed, slagtesvin 2,5 2,6 

 

Aktuel pris på slutblanding, 

slagtesvin 
147 kr. 142 kr. 

 
 

Noteringen pr. kg. 12,4 kr. 10,5 kr. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra DCHI vil vi gerne ønske alle vores aktionærer en 

glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 
 
 
 

Med venlig hilsen DCH International A/S 

 

 

 

Personalet på Premium Porc farmen samlet i forbindelse med juleafslutning 

(nr. 2 fra højre, Direktør Lars V. Drescher) 


