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TOPIGS e Norsvin fundem-se e criam a Topigs Norsvin.
A Empresa de Genética Suína mais inovadora do Mundo

A TOPIGS Internacional e a Norsvin
Internacional fundiram as suas atividades
internacionais numa nova empresa com o
nome Topigs Norsvin.
A fusão destas duas empresas resultou na
criação de uma empresa líder na genética
suína mundial, com uma faturação anual
superior a 130 milhões €.
A sede será em Vught, na Holanda.
A TOPIGS e a Norsvin são propriedade de agricultores e têm uma filosofia idêntica, a de
pagar os dividendos através do progresso genético resultante da investigação e
desenvolvimento aplicado (R&D). Uma parte minoritária dos sócios é constituída por
indústrias de transformação de carne e fornecedores de ração.
A TOPIGS e a Norsvin estão a alinhar as suas atividades de Investigação (R&D) para
mais e melhores investimentos de forma a acelerar o progresso genético e desenvolver
novos produtos. As duas empresas têm colaborado com sucesso em projetos
selecionados de Investigação (R&D) ao longo de vários anos e estão agora a integrar
totalmente todas estas atividades.
O orçamento de Investigação (R&D) combinado é de cerca de 18 milhões euros, o que
corresponde a 14% da faturação. A combinação da fenotipicação animal de alta
precisão, da tomografia computadorizada de suínos em grande escala, dos núcleos de
seleção globais, da massiva recolha de dados de produção e da seleção genómica irá
acelerar o progresso genético e adicionar valor para toda a cadeia produtiva.
A Topigs Norsvin tem um portfólio de produtos complementares, com um aumento do
valor para os clientes. Os atuais produtos das duas empresas que se fundem
permanecerão disponíveis.

“Os resultados dos produtos novos e combinados são tão promissores que podemos ver
que estes terão um benefício global. A estratégia da Topigs Norsvin envolve um
excelente apoio através de presença local, com base nas necessidades individuais de
cada cliente. Juntos temos as pessoas, os produtos e o conhecimento para oferecer
melhor que ninguém”, diz Bjarne Holm, Diretor de Desenvolvimento da Topigs Norsvin.
“A TOPIGS e a Norsvin são a combinação perfeita", afirma o CEO Martin Bijl. “Somos
ambos conduzidos pela investigação e temos portfólios complementares. A TOPIGS traz
linhas de animais robustas e de fácil maneio proporcionando a melhor eficiência
alimentar global. A Norsvin traz linhas extremamente produtivas, magras e eficientes.
As posições de mercado das duas empresas são complementares com uma presença
global da TOPIGS e uma presença sólida da Norsvin na Escandinávia, nos EUA e na
região do Báltico”.
Com uma produção de mais de 1,55 milhões de marrãs e mais de 8 milhões de doses
de sémen por ano, a Topigs Norsvin (www.topigsNorsvin.com) é um dos maiores
fornecedores de genética de suínos do mundo. Cada ano mais de 90 milhões suínos
para abate são produzidos com genética Topigs Norsvin.
Tanto a TOPIGS como a Norsvin são reconhecidas pela sua abordagem inovadora para
a implementação de novas tecnologias e um foco contínuo no custo-eficiência na
produção de suínos.
Investigação, inovação e difusão de melhoramento genético serão os pilares da nova
empresa. Uma melhoria contínua e um forte produto permitirão aos clientes alcançar
um valor acrescentado significativo na sua produção.

Entretanto se desejar poderá encontrar mais informações sobre a Topigs Norsvin na
hiperligação www.topigsNorsvin.com.
Com os melhores Cumprimentos,
Topigs Norsvin Portugal
Gonçalo Pimpão,
Diretor Geral.

