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Kapitalfond, CapMan
225 aktionærer
Ønske om vækst
WTO
Russisk svinekrise
Ønsket om et stærk bekendtskab
Krav om kapital
Rusland er Rusland

Hvilke konsekvenser medfører transaktionen
for de danske og norske aktionærer?
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CPF køber CapMans aktier
CPF køber 80 % af minoritetsaktionærernes aktier
BBI bliver tilbage med alle deres aktier
Selskabet modtager 16 mio. EUR i ny kapital
Aftale om yderlig egenkapital til vækst
Selskabet klar til vækst

C.P. Foods
Profil
•

CP (Charoen Pokphand) Food er en af Asiens største fødevareproducenter, og vi brænder for
at fremstille mad der er :
–
–

•
•
•

•

Nyskabende og anderledes
Skræddersyet til vore kunders krav og behov

Vor vision er, at vi vil være:
"Kitchen of the World”
CP er en forkortelse af Charoen Pokphand, som på thailandsk betyder fremgang og lykke.
CPF blev i 1921 grundlagt af brødrene Jia. De åbnede en lille butik i Bangkok, hvorfra de
solgte korn og foder til opdræt af fjerkræ og svin. I løbet af 90 år har CPF vokset sig til en
position som en af verdens største fødevareproducenter med selskaber i 24 lande, 250.000
ansatte og et salg i 2009 på 18 mia. US$. CPF er verdens største integrerede producent af
rejer og verdens næststørste producent af fjerkræ.
Hovedkvarteret ligger stadig i Bangkok – og har produktionsfaciliteter over hele Sydøstasien.
Produktionen på vore fabrikker er 100% integreret, dvs. fra dyrkningen af foderet over
opdræt til slagteri og produktion - og dermed nøje kontrolleret i alle faser. Nogle faser er højt
mekaniserede, og andre faser foregår altid ved håndkraft. De dygtige medarbejdere i
produktionen er nøglen til vor succes. Produktionen overvåges nøje for at levere ens kvalitet
af vore produkter hver eneste gang.

Hvilke udviklingsmuligheder giver
transaktionen?
RBPI fremadrettet
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RBPI forsætter deres ekspansion i Rusland
Første farm i Niznhy Novgorod, 6000 søer
Fuld drift i 2015
Yderlig ekspansion
Nye forretning områder undersøges, slagteri, mv.

Hvilke udviklingsmuligheder giver
transaktionen?
Muligheder for de tilbageværende aktionærer
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Forsat vækst
Mulighed for at blive del af noget meget stort
Valgt en stærk partner
RBPI visioner føres ud i livet
Forhåbentlig en meget spændende fremtid
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