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Compania Smithfield a investit 30 milioane euro într-o fabrică de nutreţuri în judeţul Arad
Smithfield Ferme a investit 30 de milioane de euro, printr-un proiect geenfield, pentru
construcţia unei fabrici de nutreţuri combinate (FNC) în localitatea Vinga, judeţul Arad,
noua unitate asigurând săptămânal 8.000 tone de furaje pentru fermele de porci deţinute de
companie.
"Combinaţia dintre locaţie, climat şi abundenţa producţiei de cereale ne-a permis să ne extindem
aici", a declarat, miercuri, directorul general al Smithfield Ferme, Bogdan Mihail.
Construcţia fabricii, cu o suprafaţă de 20 hectare, a început în decembrie 2006 şi a fost finalizată
în luna septembrie a acestui an.
Fabrica are o capacitate de depozitare a cerealelor uscate de până la 40.000 tone, în patru silozuri
de oţel. Totodată, unitatea cuprinde două silozuri destinate păstrării a 2.000 tone de cereale
umede. În plus, FNC Vinga are un uscător de cereale, o staţie pentru recepţia produselor şi
depozite pentru ingrediente de furaj şi furaj pentru îngrăşătorii.
"Pentru acest an am avut planificate investiţii de 100 milioane euro, în care se încadrează FNC
Vinga - 30 milioane euro. Această investiţie va fi urmată de o alta, care constă în deschiderea
unei ferme de scroafe, de 10.000 capete, investiţie totală de 20 milioane euro", a declarat Mihai
Şepeţean, PR Manager Smithfield Ferme.
Investiţiile companiei în România au ajuns în momentul actual la 600 milioane dolari. Până la
finele anului 2010 se estimează că investiţia totală a grupului Smithfield în România ar putea
atinge 1,2 miliarde dolari, însă planul de investiţii anunţat va continua doar în condiţii de
stabilitate economică.
Anul trecut, Smithfield Ferme a înregistrat afaceri de 100 milioane euro, iar pentru acest an
estimează o creştere de 15-20% a cifrei de afaceri.
Smithfield Ferme deţine în România trei divizii, respectiv Divizia de Agricultură, care cultivă
10.000 de hectare de teren şi alte 10.000 în arendă, fiind cel mai mare cumpărător de cereale din
Banat, Divizia FNC, cu două fabrici - Vinga şi Pădureni (judeţul Timiş) şi Divizia de Ferme,
care cuprinde 35 de ferme, de scroafe, tineret şi îngrăşare, şi ale 14 unităţi în proces de autorizare
sau construcţie.
Smithfield Food, cu sediul în statul Virgina (SUA), are vânzări anuale de 11,4 miliarde dolari şi
un venit net anual de 128,9 milioane dolari în 2008.
Fabrica de Vinga are 17 angajaţi, numărul total de angajaţi ai Smithfield Ferme fiind de 846.
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