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Kære aktionærer,

I dette nyhedsbrev omtaler vi årets
generalforsamling og giver status
på situationen både omkring
svinepest og Covid 19.

1. Generalforsamlingen
2. Svinepest
3. Corona
4. Produktionen
5. Markbrug/Sommerhilsen

Side 1



Det var en speciel generalforsamling, der blev afviklet uden deltagere
den 31. marts. På grund af Corona-udbruddet valgte vi samme model
som for eksempel Danske Bank brugte.

Generalforsamlingen gik i øvrigt efter bogen. Årsrapporten blev
godkendt, der var ingen indkomne forslag, og den samlede bestyrelse
blev genvalgt.
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Aktionærernes nyhedsbrev nr. 511. Highlights fra generalforsamlingen 

En ualmindelig generalforsamling

Vi kan se ud af hjemmesidestatistikken, at 93 personer har
besøgt investorsiden i den efterfølgende uge. Tallet siger ikke
noget om, hvor mange der har set alle 4 videoer, men indikerer
dog en stor interesse for netop dette område af hjemmesiden
umiddelbart efter generalforsamlingen.

Den planlagte studietur for investorer i marts blev som
bekendt aflyst og udskudt til 1. halvår 2021. Vi vender retur med
et nyt datoforslag.



2. Svinepest

Vores plan med at genstarte Olsuin efter ASF udbruddet i januar
forløber planmæssigt.

Midt i april begyndte vi at løbe slagtesvin (LYD’er) og flyttede de
første drægtige dyr ind på sitet i Olsuin mandag d 25.5. Dyrene
kommer fra ”egne rækker”, som afkom efter den gamle besætning i
Olsuin, da det ikke var muligt at finde nye polte (LY’er) med så
relativt kort varsel i et overophedet marked.

Dyrene er desværre blevet inficeret med PRRS (Porcine
Reproductive and Respiratory Syndrom, en kendt svinesygdom). Det
er naturligvis træls, men det kan vi håndtere.

I løbet 2. halvår 2020 ankommer en ny Yorkshire kerne (YY polte),
samt 4.000 LY’er. Disse dyr opstaldes naturligvis i karantæne inden
de sluses ind på Olsuin.

Vi har modtaget 100% kompensation fra staten i forbindelse med
udbruddet, men afventer udbetalingen fra vores forsikringsselskab,
forventningen er at det sker indenfor de næste måneder.
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Genopstart af Olsuin sofarm

Aktionærernes nyhedsbrev nr. 51



2. Svinepest

I forbindelse med ASF udbruddet har vi naturligvis gennemført et review
af vores biosikkerheds-procedurer. Vi har her haft fokus på
medarbejdernes viden og bevidsthed omkring emnet, da vi som tidligere
omtalt har mistanke om, at sygdommen utilsigtet er kommet ind via
mennesker.

Vi kan med glæde konstatere, at medarbejderne på samtlige sites i
gennemsnit svarer rigtigt på 94 procent af spørgsmålene i auditten.

Der har i starten af året været tre gange så mange udbrud af svinepest
som normalt. I forbindelse med den undtagelsestilstand, som Rumænien
har været i som følge af Corona-udbruddet, er antallet af ASF udbrud
dog faldet – formentligt fordi folk ikke måtte bevæge sig så meget rundt.

Pt. er der meget få udbrud, og vi håber at komme godt gennem den
normale højsæson for svinepest, der ”plejer ” at starte i uge 26-27.
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Aktionærernes nyhedsbrev nr. 51

Stor viden om biosikkerhed blandt medarbejderne



Den rumænske regering har håndteret corona-krisen meget konsekvent i
forhold til, hvad vi somme tider ser på disse breddegrader.

Landet var i undtagelsestilstand fra 15 april til 15. maj. Fra midt juni ventes,
at der lukkes mere op for samfundet. Skolerne ventes dog ikke i gang på
denne side af sommerferien.

Nedlukningen af landet har betydet adskillige nye udfordringer. Vi har
blandt andet måtte leje minibusser for at kunne transportere vores
medarbejdere til arbejdspladsen, med den fornødne afstand, ligesom vi
har delt medarbejderne op i hold, med forskellige arbejds-og pausetider.
Alt sammen tiltag som har krævet en del fleksibilitet og positiv kreativitet
af hele organisationen.

Nedlukningen af dele af foodservice-industrien i EU har også i Rumænien
medført at efterspørgslen efter svinekød, og deraf priserne, er faldet
markant. Ultimo maj ramte vi bunden med omkring 10 kr. pr. kg slagtet,
men priserne er nu på vej op igen. Det bør dog i samme åndedrag
nævnes, at 1. kvartal 2020 leverede svinepriser markant over budget -
også i Rumænien - hvilket har medført, at vi finansielt lå foran budget ved
udgangen af kvartalet.
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3. Corona Aktionærernes nyhedsbrev nr. 51

Konsekvent håndtering



En række af vores CSR-aktiviteter har også været ramt. Vi måtte desværre
aflyse ”Børnenes dag” 1. juni.

Vi har i stedet lavet en video, hvor medarbejdernes børn stiller direktøren
spørgsmål.

Blandt andet har Lars forsøgt at svare på, hvem der opfandt matematikbogen,
og hvorfor😊. Videoen kan ses på følgende link: https://youtu.be/3o8Nm3s5bjc .
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3.Corona Aktionærernes nyhedsbrev nr. 51

Donation til hospitalet

Til det lokale hospital har vi sponsoreret ilt-apparater, (ikke
egentlige respiratorer), som bruges til folk med
vejrtrækningsproblemer som følge af corona-virus.

Hertil kommer, at vi har doneret 2.500 madposer til de
lokale, i de områder hvor vi opererer.

https://youtu.be/3o8Nm3s5bjc
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Aktionærernes nyhedsbrev nr. 514. Svineproduktion

Vi har generelt formået at fastholde effektiviteten i svineproduktionen. Vi
fravænner pt 35-36 grise per årsso. Også i klimastaldene og ved
slagtesvinene er det gået godt med tilvæksten.

I foråret kæmpede vi med toksinproblemer i majs og byg og en øget
dødelighed på 2-3 procent. Det har udover dødeligheden kostet en del
penge til toksinbinder, men vi er ved at være på den rigtige side af det,
hvilket vi også kan se i de aktuelle produktionsdata.

Kigger vi det næste halve år frem, har vi fokus på, at Olsuin bliver startet
godt og sikkert op igen.

Vi er spændte på, hvordan den kommende sæson for svinepest vil
spænde af, herunder hvor mange karantæne-zoner, vi risikerer at blive
fanget i.

Som altid er der løbende fokus på at trimme forretningen, dette er ikke
blevet mindre aktuelt da svinepest og Corona desværre har medført en
del ekstra omkostninger.

Vi ser frem til igen at kunne rejse til Rumænien og besøge vores sites!

Effektiviteten fastholdes – og vi trimmer forretningen
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Aktionærernes nyhedsbrev nr. 515. Markbrug/Sommerhilsen

Rumænien har oplevet det tørreste forår nogensinde, og i nogle
områder er vinterafgrøderne ganske enkelt gået ud. Vi har selv måtte så
250 hektar hvede om og erstattet den med majs.

Generelt er kornproduktionen i Rumænien nedjusteret med 20-25
procent. Især den østlige del af Rumænien, hvor vi er, er hårdt ramt.

Tørreste forår nogensinde

Husk investormøde den 9. september!

Vi ønsker alle aktionærer en god sommer og forhåbentligt (hvis
”Corona” restriktioner tillader os) kan vi ses igen den 9. september
2020 til det årlige investormøde.

Med venlig hilsen  DCH International A/S


