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Kære aktionærer,

I dette nyhedsbrev bringer vi et
resume af aktionærmødet i
september, giver en status på ASF &
produktion samt fakta fra 2019

1. Forløb af  Aktionærmødet
2. Fakta 2019
3. Status ASF
4. DCHI siden sidst

Side 1



Den 10. september blev der afholdt aktionærmøde i Messe C i Fredericia. Der
var som sædvanligt en god opbakning og interesse fra investorerne. I alt
dukkede 44 aktionærer inklusive ledsagere op for at få en status på driften og
en gennemgang af halvårsregnskabet for 2019.
Vi værdsætter interessen højt, da den giver mulighed for en god dialog.

Vi havde fornøjelsen af at have besøg af den rumænske ambassadør i Danmark
og Island, Alexandru Gradinar, som holdt et indlæg om udsigterne for
Rumænien fra finansielt, politisk og landbrugsmæssigt perspektiv.

Til aktionærmødet havde vi som gæst Andrew Cookson, som blev tilknyttet
bestyrelsen fra juli 2019, og som er et muligt fremtidigt bestyrelsesmedlem til
generalforsamlingen 2020.

Præsentationen fra selve aktionærmødet kan ses på hjemmesiden under
aktionær log in.

Vi takker for et godt arrangement!
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Årligt aktionærmøde på Messe C



2. FAKTA 2019

• Organisationsændring i Rumænien til 4 afdelinger: produktion,
drift, økonomi og supply chain.

• ASF har givet udfordringer hele året, da der igennem hele året har
været forskellige gårde og områder i lokale karantænezoner,
hvilket har forstyrret produktions-flow’et.

• Biosikkerhed en daglig aktivitet. Ekstra foranstaltninger er blevet
implementeret på alle gårde.

• Byggeriet af Agrosite afsluttet. Indeholder 2.200 kvm værksted,
garage, mandskabsfaciliteter og vaskeplads.

• System (en app) til elektronisk håndtering af bilag introduceret.

• Pelleteringsanlægget på fodermøllen ved Consinterfin færdiggjort
i juni og kører i fuld drift.

• Brasib-projekt afsluttet og foderfabrikken på Venturelli indviet.

• Gode udbytter i hvede og byg på trods af tørken i efteråret 2018.

• Redefinering af den operationelle strategi på mellemlang sigt.

• Ny hjemmeside under navnet www.premiumporc.com

• Højeste kg-pris pr. svin siden starten i Rumænien.
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ASF  i landet
Antallet af udbrud steg i sommer- og efterårsperioden. En sådan udvikling kunne forventes, da sommer
temperaturer øger spredningen af ASF

ASF-zonen i Rumænien blev udvidet. Bortset fra 2 amter, er hele landet nu i Part III. På grund af denne
ændring er alle PPG´s produktionsflow nu tilbage til det normale med hensyn til Part III-zonen. Karantæne-
/overvågningszone-begrænsninger påvirker stadig vores farme og forventes at gøre det i fremtiden.

Statslige myndigheder
Forbedringerne i håndteringen af udbruddene skyldes de lokale myndigheders medvirken. Vi har opretholdt
et godt samarbejde med myndighederne, der på sin side leverer en forbedret responstid og en mere
struktureret tilgang til at bekæmpe udbrud samt at løfte restriktioner.

De øverste statslige myndigheder har ikke foretaget nogen væsentlige ændringer af den nationale
lovgivning, og der blev ikke truffet yderligere specifikke foranstaltninger inden for den fremlagte tidsramme.
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4. DCHI siden sidst - 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.

Bygmark 1. december 2019
Side 5Hvedemark 1. december 2019
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Klar til vinter



Der kæmpes mod ASF, og det er en daglig prøvelse at få grisene afsat, når cirka 60% af
produktionsarealet er i karantæne. Negreni, Ianca, Ventureli, Premium Porc, Consinterfin og
de tre Muntenia farme gør hver dag deres bedste for at holde produktionen kørende
optimalt, men det er svært, når man ikke ved, hvor grisene skal hen i morgen. Trods hårde
odds, ligger vi stadig i den gode ende med hensyn til vores produktionsresultater.

Biosecurity er vores fokus nr. 1 og der er monteret ekstra prefiltre (”for-forrum”) på alle farme,
med extra skoskift og hånddesinfektion. Vi vasker alle lastbiler selv, for at sikre den højeste
standard inden for vask af lastbiler. Lastbilerne vaskes med sæbe og skumdesinfektion, og
herefter tørres der ved 78 grader i to timer.

Der arbejdes hårdt på at forbedre produktiviteten på Olsuin, bl.a. ved at reducere
pattegrisedødeligheden. Nyt vandrensningssystem er installeret. Det har givet en god effekt,
men den fulde effekt forventes først fra januar. Det midlertidige produktions-flow afløses fra
1. december af det normale flow, idet pattegrise igen kan køres til Venturelli. Dette vil give
mere ro til at sætte ekstra fokus på produktionen.

Den 1. juni begyndte vi for alvor at anvende egne orner. I mellemtiden var der problemer med
vandkvaliteten, og det gik ud over sædkvaliteten. Det er der styr på nu, hvilket ses på
drægtighedsprocenten der er tilbage hvor den skal være.

Vi når ikke den budgetterede daglige tilvækst for slagtesvinene, grundet blokerede farme
(speciel Negreni), men et positiv årligt gennemsnit på 950 grise/dag.

Vi forventer for hele 2019 at nå cirka 35 fravænnede grise pr. årsso på koncernniveau.

Svinepriserne er fortsat meget positive, og i uge 48 opnåede vi i gennemsnit en
afregningspris på 16,40 kr. pr. kg. slagtevægt, hvilket er betydeligt over det budgetterede
niveau på 10,95 Kr.
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Periode
Nov. 
2019

Fravænnede grise pr. årsso
YTD

34,5

Daglig tilvækst, slagtesvin, g/dag YTD 936

Slutblanding til slagtesvin kr./kg 1,65

Svineprisen uge 48, kr./kg 16,40
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De positive svinepriser fortsætter



Søndag, 22. marts
➢ Afgang fra København ca. kl. 18:00
➢ Ankomst Bukarest ca. kl. 00:30

Mandag, 23. marts
➢ Fly til Sibiu
➢ Besøg  på Venturelli farm og foderfabrik
➢ Retur Bukarest 
➢ Middag med ledelsen fra Rumænien i Bukarest

Tirsdag, 24. marts
➢ Bus til Vrancea - besøg på Olsuin farm
➢ Besøg på Cramele Panciu vingård i Vrancea. Smagsprøver på 

rumænsk vin og specialiteter. Mulighed for at købe vin. Vi sørger 
for fragt.

Onsdag, 25. marts 
➢ Besøg på foderfabrik (pelleteringsanlæg) og  Agrosite
➢ Afgang fra Bukarest ca. kl. 18:00
➢ Ankomst København ca. kl. 22:30

Ønsker du at blive en dag mere på egen hånd i Bukarest, hjælper vi 
meget gerne med at planlægge dette. 
Anslået pris for turen er 7.500-8.000  DKK per person.

Tilbagemelding senest den 5. januar 2020 på mail@dchi.dk. 
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Program for aktionærturen den 22.-25. marts 2020
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December bliver i høj grad præget af vores mange aktiviteter for
lokalsamfundet som:

”School Scholarship Project”. En konkurrence for gymnasieskoler i Vrancea-
distriktet. Konkurrencen begyndte i 2012 med det formål at støtte
uddannelsesmiljøet i Vrancea og opfordre skolerne til at præstere. Konkurrencen
er allerede blevet til et af distriktets vartegn, som hvert år tiltrækker flere end
1.000 elever. Formålet med vores ”School Scholarship Project” er at støtte den
næste generation af ambitiøse elever, som senere i livet kan bidrage til deres
lokalsamfund.

Ignat day (Grisedagen)- Ignat-dagen er en af de mest populære begivenheder
om vinteren i hele Rumænien. I de seneste mange år har vi givet byen Focsani
endnu mere grund til at fejre denne dag, da hundredvis af gæster nu samles på
byens plads for at fejre ”Premium Porc Groups Ignat-dag”. Vi har siden 2013
organiseret den traditionelle begivenhed med det formål at bevare rumænske
folkeværdier, -traditioner og skikke, så de næste generationer kan få glæde af
denne særlige dag sammen.

Julegaver - Premium Porc Group sørger for over 2.000 gaver til børnene, som går
i skole i de lokale samfund.
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Ny hjemmeside
Vores nye hjemmeside blev lanceret i september med et nyt,
og moderne og brugervenligt design med opdaterede data.
Aktionærernes portal blev samtidig relanceret og kører med
samme grafiske udtryk og indhold.
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December måned i Rumænien



Glædelig Jul og Godt nytår!

Til slut vil vi fra DCHI ønske alle vores aktionærer
en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 31. marts
2020, hvor der afholdes ordinær generalforsamling.
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Direktionen, bestyrelse inkl. Andrew Cookson, som blev tilknyttet bestyrelsen juli 2019


