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Verbeek i Novogen współpracują na rynku europejskim 

 
 

Grupa Grimaud, główny udziałowiec firmy Novogan (3-ci największy  hodowca kur niosek na 

świecie), oraz AgruniekRijnvallei, główny udziałowiec Verbeek Hatchery (jeden z czołowych 

europejskich zakładów wylęgu drobiu) wzmacniają swoje pozycje przez współpracę na 

europejskim rynku niosek. 

 

Dnia 22 grudnia 2014 roku, Grupa Grimaud zainteresowała się firmą Verbeek i została 

udziałowcem firmy Verbeek, obok firmy AgruniekRijnvallei. Ten sojusz umacnia istniejące 

ścisłe relacje biznesowe pomiędzy firmami Novogen i Verbeek poprzez umieszczenie firmy 

VERBEEK jako jednego z liderów Novogen w Europie, obok innych dystrybutorów 

europejskich, takich jak Tom Barron w Wielkiej Brytanii, NovoPonte we Francji i te, które 

wkrótce pojawią się w niektórych innych krajach. 

 

Frédéric Grimaud, prezes Groupe Grimaud, oświadcza: "Jestem bardzo zadowolony i dumny 

z tego porozumienia. Odkąd Verbeek rozpoczęła dystrybucję produktów Novogen dzielimy 

ten sam punkt widzenia.  Współpracujemy ściśle z pełnym do siebie zaufaniem, a umowa ta 

jest tego doskonałym dowodem. Jest to również dobry przykład europejskiego projektu 

ponadnarodowego między operatorem prywatnym a spółdzielczym. "Nie ulega wątpliwości, 

że ten sojusz spowoduje wzrost i rozwój obu firm przedsiębiorstw." 

 

Martin Grift, dyrektor generalny AgruniekRijnvallei, oświadcza: "Obecne warunki rynkowe 

wymagają współpracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego strategicznego rozwoju na rynku 

niosek.  Bliższa współpraca i skrócenie dystansu między hodowlą a rynkiem pozwoli nam 

sprostać wymaganiom sektora znacznie lepiej. Metody działania Groupe Grimaud wpisują 

się w podstawowe wartości firmy AgruniekRijnvallei. Obecne podejście do rynku firmy 

Verbeek pozostaje bez zmian." 

 

 

Frédéric Grimaud                                                   Martin Grift 

Prezes Groupe Grimaud                                        Dyrektor Generalny AgruniekRijnvallei 

  



 

 

 

 

 

 

O firmie Novogen: 

Novogen, powstała w 2008 roku jako spółka zależna Groupe Grimaud, jest zarządzana 

przez Mickaëla Le Helloco i szybko stała się jedną z wiodących na świecie firm działających 

w branży hodowli kur niosek. Z szeroką gamą produktów stałych, Novogen eksportuje swoje 

stada hodowlane do ponad 50 krajów. 

 

Kontakt: 

Mickaël Le Helloco 

Email: mickael.lehelloco@novogen-layers.com 

Internet: www.novogen-layers.com 

 

 

 

 

O firmie Verbeek: 

Prowadzona przez Hermana Brus, firma Verbeek Hatchery dostarcza jaja wylęgowe, pisklęta 

i młode kury europejskim rolnikom zajmującym się drobiem. Nowoczesna i wydajna 

wylęgarnia Verbeek mieści się w Zeewolde w Holandii. Od 2012 roku, firma Verbeek jest 

jednym z najważniejszych dystrybutorów białych i brązowych piskląt i młodych kur Novogen. 

AgruniekRijnvallei jest głównym akcjonariuszem wylęgarni Verbeek. 

 

 

Contact: 

Herman Brus 

Email: brus@verbeek.nl 

Web: www.verbeek.nl 
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