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A HENDRIX ÉS A GRELIER CSALÁD EGYESÍTI ERŐIT A BAROMFITENYÉSZTÉS
ÉS FORGALMAZÁS TERÜLETÉN
A Hendrix Genetics B.V és a Financiére Grelier Holding s.a.s. megállapodást
kötött arról, hogy egyesíti erőit a baromfitenyésztés és forgalmazás területén
A Hendrix Genetics 100%-os részesedést szerzett a Grelier Csoportban. A Hendrix család
(többségi és befolyást biztosító részesedés), a Sofiprotéol (a francia olaj- és fehérjeipar pénzügyi
intézménye) és a menedzsment mellett Jean-Marc és Dominique Grelier is a Hendrix Genetics
tulajdonosa lesz.
Az exkluzív tárgyalási időszak már 2010 decemberében bejelentésre került. A tervezett
együttműködés a tevékenységek és országok tekintetében fennálló kiegészítő hatás
eredményeként lehetővé teszi a cégcsoportok erősödését és növekedésük biztosítását.
A projekt a két cégcsoport részvényeseinek közös megfontolása nyomán jött létre, amely
szinergiákat vetít előre és a projekt eredményeként létrejövő cégcsoport számára jelentős
növekedést jelez az elkövetkező években. Az egyesülés nyomán létrejövő új társulás nagyjából
300 millió € forgalomra számíthat, több mint 2 000 alkalmazott foglalkoztatása mellett.
F.G.H. s.a.s.
A Grelier társaságot 1955-ben alapította az azóta elhunyt Joseph Grelier (1929-2000). A cég
pulyka-, csirke- és gyöngytyúktenyésztéssel, szaporítással és keltetéssel foglalkozik.
Termelőtevékenységét Franciaországban, Lengyelországban és Magyarországon végzi;
értékesítési tevékenysége 38 országra terjed ki. A cégcsoport több mint 1.000 embert
foglalkoztat.
www.grelier.com
Hendrix Genetics B.V.
A Hendrix Genetics társaságot az időközben elhunyt Harry Hendrix (1926-2010) alapította 1959ben. A cég székhelye a hollandiai Boxmeerben található . A Hendrix Genetics több fajjal
foglalkozó, vezető tenyésztővállalat, amely öt divízióból áll: tojótenyésztés (Institut de Sélection
Animale-ISA), sertéstenyésztés (HYPOR), pulykatenyésztés (HYBRID), baromfiforgalmazás
(GRELIER, SFPA, INTEGRA, JOICE AND HILL), és vízi állatok tenyésztése (LANDCATCH
NATURAL SELECTION). A társaság innovatív és fenntartható megoldásokat biztosít az
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állatifehérje-szektor számára. A Hendrix Genetics több mint 100 országban támogatja a globális
állatifehérje-szektort: saját tulajdonú és vegyesvállalatain keresztül a világ 24 országában, több
mint 2.000 alkalmazottal van jelen.
www.hendrix-genetics.com
További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az alábbi személyekkel:
Thijs Hendrix
Président
Hendrix Genetics B.V.
Villa “de Körver”
P.O.Box 114
5830 AC Boxmeer, The Netherlands-EU
Tel: + 31 (0)485-801911
thijs.hendrix@hendrix-genetics.com

Jean-Marc Grelier
Président
F.G.H. s.a.s.
La Bohardière
BP N°1
49290 Saint Laurent de la Plaine, France-EU
Tel +33 (0)2 41 74 21 21
grelier@grelier.com
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