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FirstFarms A/S køber større landbrug i Slovakiet som led i vækststrategi
FirstFarms A/S har underskrevet betinget købsaftale (SPA). Aftalen er indgået i forlængelse af Head of Terms
om køb af Hospoda Invest A/S (selskabsmeddelelse nr. 1/2019 af 7. februar 2019).
Hospoda Invest A/S ejer 100 % af det slovakiske selskab JK Gabcikovo s.r.o., der omfatter plante- og
svineproduktion i Slovakiet. Der er 2.300 søer med en årlig produktion af 75.000 grise, hvoraf 40-45.000
sælges som smågrise og 30-35.000 som slagtesvin. Produktionsanlæggene er af høj kvalitet, og
produktionsresultaterne har i en årrække været meget tilfredsstillende.
Produktionsgrundlaget for planteproduktionen er 1.500 hektar ejet agerjord af høj kvalitet. Sædskiftet er
varieret, primært bestående af korn, raps og majs.
Købsprisen er 185 mio. kr. for 100 % af aktiekapitalen i Hospoda Invest A/S.
Den igangværende due diligence proces skal afsluttes, inden aftalen er endelig, og vi forventer overtagelse i 3.
kvartal 2019.
Købet af Hospoda Invest A/S forventes i 2019 at få en positiv påvirkning på FirstFarms A/S’ resultat.
Synergier til nuværende produktion
Vi forventer, at der vil være betydelige synergieffekter i forhold til FirstFarms’ eksisterende produktion siger
Anders H. Nørgaard. ”Landbrugsproduktionen i Østeuropa er i en rigtig god udvikling. Prisen på jord er
stigende, og efterspørgslen på svinekød er stor.”

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.
Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne,
bæredygtige virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til middagsbordene i hele verden.
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