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Lunteren, 13 April 2016

Betreft : nieuwe aandeelhouders Verbeek

Geachte relatie,

Zoals u wellicht bekend is, heeft Verbeek in2Ot2 de keuze gemaakt voor het ras NOVOGEN, onderdeel

van het Franse bedrijf 'Groupe Grimaud'. Eind 2014 is Groupe Grimaud naast AgruniekRijnvallei ('AR')

aandeelhouder geworden van Verbeek, een bewuste keuze van Groupe Grimaud en AR. Voor Groupe

Grimaud is Verbeek van strategisch belang voor de verdere ontwikkeling van NOVOGEN in Europa,

daarnaast kan Verbeek middels haar specialistische technische ondersteuning van NOVOGEN ook

wereldwijd een bijdrage leveren.

Door de verdere internationalisering van Verbeek komt het belang om aandeelhouder te blijven voor

AR in een andere context te staan. Omdat AR zich richt op de Nederlandse markt en zich gaat focussen

op haar kernactiviteiten voer, plant en winkels zal zij terug treden als aandeelhouder van Verbeek en

haar aandelen overdragen aan 'Genesis lnvestment'. 'Genesis lnvestment' is een

investeringsmaatschappij van Frédéric Grimaud en managementleden op sleutelposities van

NOVOGEN en Verbeek. AR blijft wel één van de belangrijkste voerpartners van Verbeek. Tijdens de

Algemene Vergadering van AR van L2 april is een formeel besluit over deze aandelentransactie

genomen.

Efficiëntie en flexibiliteit
Verbeek heeft de laatste jaren stevige veranderingen in haar organisatie doorgevoerd met betrekking

tot de verdere internationalisering en om efficiënt en flexibel te kunnen opereren. Met een duidelijke

focus op onze kernactiviteiten is ons kleiner maar slagvaardiger team er klaar voor om de Nederlandse

en internationale markt te bewerken.
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Verbeek is blij met de voorgenomen nieuwe ontwikkelingen aangezien dit zorgt voor continuiteit en

verdere groei van het bedrijf. De nieuwe voorgenomen aandeelhoudersstructuur betekent een sterke

betrokkenheid van alle aandeelhouders en met name die van de grootste aandeelhouder, Genesis

lnvestment. Dit geeft het management van Verbeek de kans om de volgende benodigde stappen te

zetten en draagt ook bij aan het tot stand komen en benutten van synergievoordelen tussen Verbeek

en NOVOGEN in de Nederlandse en Europese pluimveemarkt.

Hiermee zijn wij als Verbeek in staat om voor de Europese legpluimveesector broedeieren, kuikens en

hennen te leveren van onbesproken kwaliteit met een sterke focus op toekomstige

marktontwikkelingen. Het zijn juist deze producten waarmee de pluimveehouder en ook Verbeek in

een sterk veranderende pluimveemarkt rendement kunnen blijven maken.

NOVOGEN-rassen kunnen concurrentie prima aan

Sinds 2008 biedt NOVOGEN, met uitgekiende rassen die op de veranderende markt aansluiten, een

extra keuze aan de sector. De NOVOGEN-rassen kunnen qua technische resultaten prima de

concurrentiestrijd aan. Met de spoedige komst van het ingrepenverbod in Nederland en Duitsland

zullen onze NOVOGEN producten een prima bijdrage kunnen leveren aan de legsector om de uitdaging

van het houden van dieren met onbehandelde snavels aan te gaan. Dat de NOVOGEN-rassen van prima

kwaliteit zijn, blijkt ook uit de snelle omzetgroei die wij met deze rassen realiseren op de buitenlandse

markt, Op basis van hun prestaties zijn ook daar deze nieuwe hennen met enthousiasme ontvangen'

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, dan kunt

u met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Verbeek Broederij en Opfok B,V.

Herman Brus

Algemeen Directeur


