PERSBERICHT
Overname Unibroed - Van Lith BV door Probroed & Sloot

Investeren in vitaliteit, duurzaamheid en rendement.
Op 31 januari 2011 gaat kuikenbroederij Unibroed - van Lith BV in Langenboom samen met
Probroed & Sloot. „De broedcapaciteit van Unibroed, het opgepakte transparante
kwaliteitsbeleid en de goede start met Broodskuikens, sluiten bijzonder goed aan bij onze
aanpak en marktpositie”, zegt Hans van der Vleuten, algemeen directeur van Probroed &
Sloot, met broederijen in Groenlo en Meppel en een strategische samenwerking met
broederij Rosefeld in Dessau (Dld).
„We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een open en transparant kwaliteitsbeleid en
een goede start gemaakt met Broods. Deze kuikens, die door ons in dit welzijnsvriendelijke
systeem zijn opgevangen, maken het voor de klant gemakkelijker om praktisch zonder medicijnen
prima resultaten te behalen”, stelt Frank de Louw, directeur van Unibroed. “Samen met Probroed &
Sloot kunnen we onze broedcapaciteit weer goed benutten en verder investeren in de toenemende
vraag naar Broodskuikens”.
Probroed & Sloot versterkt met de overname van Unibroed en Broods haar innovatiekracht en haar
omzet en marktaandeel van kuikens, die worden geleverd aan vleeskuikenhouders, met name in
Nederland, Duitsland en België. „Het huidige open en transparante kwaliteitsbeleid van Unibroed
spreekt ons erg aan. We merkten dat onze missie en strategie goed aansluiten bij de nieuwe
aanpak en het vakmanschap, dat van oudsher al sterk aanwezig is in Unibroed-Van Lith” aldus
Van der Vleuten.
Beide ondernemingen hebben vitaliteit, duurzaamheid en rentabiliteit hoog in het vaandel staan
met veel aandacht voor vitale kuikens, de pluimveehouders en gezondheid en welzijn voor mens
en dier.
Voor haar sterk groeiende afzet beschikt Probroed & Sloot, door de overname nu ook over een
grotendeels vernieuwde broederij te Langenboom in Noordoost Brabant. “Door de overname zijn
we in staat alle kuikens weer in eigen huis te produceren en ook nog verdere groei te realiseren”,
zegt Van der Vleuten.
In de loop van 2011 zal Unibroed - Van Lith verder gaan onder de naam Probroed & Sloot, Team
Langenboom.

einde persbericht
We verstrekken graag meer informatie, hiervoor kunt u contact opnemen met:
 Hans van der Vleuten, algemeen directeur van Probroed & Sloot, tel. (0544) xxxx
 Frank de Louw, directeur van Unibroed-van Lith bv, tel (0486) xxxxxxx
 Of kijk, ook voor een uitgebreider bericht, op de websites www.probroed.com ;
www.unibroed.nl; www.broods.eu.
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