Konference i Danish Farmers Abroad.
Dato:

Torsdag 20. juni 2013

Sted:

Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
www.pejsegaarden.dk

Emne:

“Hvor bevæger landbrugs- og fødevare produktionen sig hen?”

Program:
Kl. 09:15- 9:30:

Ankomst og kaffe

Kl. 9:30:

Velkomst samt en kort orientering om DFA´s aktiviteter
– her under bl.a.:
- Studietur til Rusland i oktober
- Opstart af hold 5 af FPM uddannelsen
- ERFA og benchmarking aktiviteter
v. Formand Erik Jantzen

Kl. 10:00

Hvordan sammensættes og struktureres effektivt bestyrelsesarbejde
i et udenlandsk produktions selskab
v. Kasper Svarrer, Maj Invest.- Equity International

Kl. 11:00:

Muligheder og udfordringer i landbrugs sektoren i EU's nye
medlemsland -- Kroatien
v. Kresimir Kuterovac, CEO i Agrokor´s landbrugs division
(Agrokor er Balkans største fødevare producent)

Kl. 12:10: Frokost og networking
KL. 13:00: Drift af landbrug samt fødevareproduktion i Venezuela før, under og
efter Hugo Chavez
v. Frederik Guldager Madsen, Vice President i Plumrose Latinoamericana
C.A, Venezuela
KL. 14:00

Alpcot Farming, Russia
- Finansiering, organisering samt drift af 180.000 hektar agerjord i
Rusland med produktion og afsætning af kornafgrøder og oliefrø
v. Jens Peter Aabyen, managing director, Alpcot Russia.
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Kl. 15:00

.
Kaffepause og networking

Kl. 15:30: Hvor bevæger fødevareforbrug og -produktion sig hen i de næste 25
år?? .
v. Henning Otte Hansen, Seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og
ressource økonomi --- Production, trade and policy -- København
Kl. 16:30

Afslutning

Kl. 16:45 ”Get together”
- Jyden Bur er vært med en forfriskning og lidt snack ved en lejlighed

Pris for deltagelse inklusiv fortæring 1300 kr. Faktura fremsendes elektronisk
Tilmelding til DFA´s sekretariat jvh.hinge@gmail.com eller +45 2424 2770 senest
Fredag den 12. juni.

Indlederne:
Kasper Svarrer:
Har siden 2009 været ansat som Senior Investment Manager i Maj Invest Equity.
Han varetager selskabets internationale forretningsområde.
Kasper har tidligere været ansat i IFU/ IØ samt Verdensbanken med fokus på
investeringer i udviklingslande henholdsvis Asien.
Han er uddannet Forstkandidat (cand. silv.) og executive MBA fra Henley Business
School, Reading University, UK
Kresimir Kuterovac:
Har siden 2010 været direktør for Agrokors landbrugs produktion, som består af
ca. 32.000 hektar agerjord, 15.000 årssøer, 340.000 slagtesvin pr år, 4.600 malkekøer
samt 17.000 stude / kødkvæg pr år. Der ud over har landbrugs sektionen, der
beskæftiger 3.200 medarbejdere, en større produktion af vin.
Agrokor er på bare 30 år vokset fra at være en lille familiejet forretning til i dag at være
Kroatiens største privatejede virksomhed med mere end 40.000 ansatte og en
omsætning på 29 mia. kr. Virksomhedens hovedbeskæftigelse er produktion og salg af
fødevarer.

Frederik Guldager Madsen:
Har været ansat i ØK´s Food Division, Plumrose i Venezuela siden 2006. Han har i
den mellemliggende periode arbejdet i Plumrose gruppens forskellige afdelinger -- så
som svineproduktion, fodermølle, slagteri og forædlingsfabrik.
I perioden 2009-2011 var Frederik ansat i logistikafdelingen med ansvar for specielle
projekter samt ”Inbound and Primary Distributuion”:
Siden 2012 har han været ”Vice President of Strategic Planning” på Plumroses
hovedkontor i Caracas.
Frederik er uddannet HA-IB på Copenhagen Business School og har
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efterfølgende taget en MBA fra IMD i Schweiz.
Plumrose er Venezuelas største fødevareproducent med slagteri og forædling samt
en landbrugsproduktion med 14.400 årssøer, 2.700 stk. kødkvæg og 5.000 hektar
agerjord.

Jens Peter Aabyen:
Har opholdt sig i Rusland i mange år og har som følge her af stor erfaring og indsigt i
finansiering, ledelse og løbende drift af virksomheder i landet.
Jens Peter har siden 2009 været adm. direktør for Alpcots russiske landbrugs
aktiviteter.
Alpcot ejer og driver i Rusland og Ukraine samlet 250.000 hektar.
Jens Peter Aabyen har i øvrigt en baggrund som advokat.

Henning Otte Hansen:
Er ansat som senior rådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der
er en del af Københavns Universitet. Afdelingen forsker blandt andet i de øgede krav til
fødevareforsyningen samt det her af følgende øgede pres på naturens ressourcer.
Henning forsker blandt andet i Agro business økonomi, globalisering og fødevare markedet.
Han er cand. agro. i økonomi, har en Ph.D i landbrugs politik og en MSc i ”Commercial
Science” fra CBS.
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