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// WSTĘP

Dr Kurt Stoffel, prezes
zarządu koncernu SARIA

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY KLIENCI,
DOSTAWCY, PRACOWNICY ORAZ PARTNERZY KONCERNU SARIA,

W ostatnich latach nasz koncern dostrzegł
możliwość nie tylko rozwoju organizacyjnego,
lecz także ekspansji w nowych regionach oraz
sektorach poprzez działalność akwizycyjną.
Wraz z dotychczasowymi obszarami działalności
owe nowe działania biznesowe tworzą solidną
podstawę do dalszego rozwoju naszego koncernu.
,,Idziemy naprzód" to tytuł tego wydania i jed
nocześnie trafny opis rozwoju poszczególnych
spółek krajowych, sektorów i oddziałów, a tym
samym i całej grupy SARIA. Chodzi tu bowiem
nie tylko o ekspansję działalności w sensie
geograficznym, lecz również o optymalizację
procesów, produktów oraz usług, o kolejną
specjalizację oraz połączenie działań w celu
uzyskania efektu synergii.
Zdjęcie na okładce przedstawia główną siedzibę
Bioibérica w Palafolls, na północ od Barcelony.
Sądzimy, że stanowi naprawdę dobry motyw,
pasujący do wybranego tytułu. Tak oto integra
cja Bioibérica oraz kolejny sektor Teeuwissen
w znaczącym stopniu przyczyniły się do rozwoju
koncernu SARIA. Zaangażowane kierownictwo
oraz załoga Bioibérica nieustannie znajdują
nowe możliwości wygenerowania większej war
tości z surowców zwierzęcych, przekształcając
je w produkty. Dzięki temu Bioibérica pasuje do
pozostałych obszarów działalności oraz wpisuje
się w strategię grupy, mającą na celu wyzna
czanie standardów w zakresie przetwarzania
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
oraz produktów organicznych.
Oczywiście i w tym wydaniu SARIA news możemy
przedstawić jedynie część dokonań, jakie miały
miejsce w minionych miesiącach w koncernie.

Koordynacja dystrybucji białek oraz tłuszczów
w obrębie całej grupy, nowy sektor zaopatrzenia
koncernu oraz zarządzanie jakością pozwalają
na wgląd w ważne i po części nowe jeszcze
specjalizacje, które wspierają poszczególne
sektory w ich głównych działaniach. Przedsta
wiamy również jedno z czołowych państw
działalności koncernu SARIA, Francję oraz róż
norodność działań w tej lokalizacji. Rolę, jaką
grupa SARIA odgrywa w świecie poprzez swoją
nową spółkę Bioibérica w zakresie produkcji
ważnej heparyny, uwydatnia raport na temat
koncernu Bioibérica i jego wysoce wykwalifiko
wanych pracowników. Ponadto nasi Czytelnicy
będą mogli zapoznać się z nowymi projektami
oraz innymi tematami, które zajmowały nas
w ostatnich miesiącach i nadal będą skupiać
naszą uwagę.
Nie dziwi także ciągle na nowo zadawane pytanie
o efekty pozytywnego rozwoju koncernu SARIA,
jaki obserwujemy na przestrzeni wielu już lat.
Czasem jesteśmy też pytani o to, jak postrzegają
ten rozwój nasi partnerzy ze strony dostawców
i odbiorców, jak również współpracujący z nami
w ramach kooperacji oraz spółek Joint Ventures,
a także o przebieg ich integracji. Przedstawione
w niniejszym wydaniu SARIA news działania
oraz projekty podkreślają w dużym stopniu to,
co naszym zdaniem jest najistotniejsze. Do
ważnych, podstawowych warunków, determi
nujących pomyślny rozwój różnych działań biz
nesowych i tym samym całej grupy zalicza się
decentralizacja uprawnień do podejmowania
decyzji w połączeniu z duża swobodą w podej
mowaniu decyzji oraz ukierunkowanie na dłu
gofalowy, zdrowy rozwój. Zaufanie i świadoma
rezygnacja z wymogów formalnych tam, gdzie

nie wnoszą one żadnej wartości dodanej dla
grupy i ograniczają swobodę decyzji operacyj
nych, są czynnikami określającymi współpracę w
ramach koncernu SARIA. Taki przykład
w naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dali nam
jego właściciele. Również kierownictwo na
wszystkich poziomach organizacyjnych czuje się
zobowiązane i dąży do wdrażania owych zasad
w codziennej pracy, a także we współpracy
z naszymi partnerami. Takie właśnie środowisko
sprzyja dobremu samopoczuciu kadry zarządza
jącej oraz pracowników, stanowiąc dla nich
jednocześnie pozytywne wyzwanie. Podejmując
przedsiębiorcze decyzje i działania, przyczyniają
się oni do rozwoju grupy. Są najważniejszymi
zasobami, dbającymi w swoim środowisku
o prawidłowy kierunek tego rozwoju.
Podczas lektury niniejszego wydania magazynu
SARIA news Czytelnik dowie się, co dokładnie
kryje się pod pojęciem ,,Idziemy naprzód" z
punktu widzenia rozwoju naszej grupy SARIA.
Życzę przyjemnej lektury.
dr

Kurt Stoffel
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Międzynarodowe połączenie – działalność
sprzedażowa w ramach grupy SARIA
GRUPA SARIA STWORZYŁA MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ SPRZEDAWCÓW, BY WSPIERAĆ WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ
POMIĘDZY RÓŻNYMI SPÓŁKAMI KRAJOWYMI ORAZ PODNIEŚĆ POZIOM OBSŁUGI KLIENTÓW. PATRICK VAN DER KLEIJ,
SENIOR COMMERCIAL OFFICER W KONCERNIE SARIA, JEST ŁĄCZNIKIEM DLA 14 KIEROWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY,
WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIĘDZYNARODOWEGO ZESPOŁU. POWIERZENIE MU DODATKOWEGO ZADANIA NA
STANOWISKU KIEROWNIKA DZIAŁU SPRZEDAŻY W TEEUWISSEN PRODUCTS JEST KOLEJNYM WAŻNYM KROKIEM
W ZAKRESIE KOORDYNACJI DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH.
W ostatnich latach grupa SARIA mocno się
rozrosła. Rozproszona geograficznie działalność
pozwala zespołom sprzedawców w poszczegól
nych krajach na intensywny kontakt z klientami,
a sprzedawcy w najdrobniejszych detalach
znają odpowiednią ofertę produktów oraz
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wymogi rynkowe. Zadaniem Patricka van der
Kleij jest zebranie wszystkich osób na stanowisku
Sales Manager oraz zapewnienie wymiany ich
doświadczeń oraz wiedzy rynkowej: „Gdy w
2012 roku zacząłem pracę w koncernie SARIA
na stanowisku Senior Commercial Officer,

zastanawiano się, czy nie moglibyśmy zwiększyć
zysków poprzez nasze działania sprzedażowe.
Każdy z krajów pracował wówczas w mniejszym
lub większym stopniu tylko na siebie i nie dzie
lono się regularnie oraz w dostatecznym stop
niu doświadczeniami ani kontaktami”, wyjaśnia.

Royal Canin to jeden z wiodących na świecie producentów zdrowej karmy dla kotów i psów. W branży, która wciąż podąża
za najnowszymi trendami żywieniowymi kotów i psów, firma Royal Canin pozostaje niezmiennie wierna zasadzie: zdrowe
żywienie w oparciu o precyzyjne obserwacje oraz badania naukowe. Opracowując karmy precyzyjnie dostosowane do
indywidualnych potrzeb kotów oraz psów firma Royal Canin stawia na swoją dogłębną wiedzę specjalistyczną, a także
wieloletnią współpracę z weterynarzami, hodowcami oraz innymi ekspertami od psów i kotów.

Równowaga pomiędzy sprzedażą
scentralizowaną a zdecentralizowaną
W kwietniu 2012 roku odbyło się pierwsze mię
dzynarodowe spotkanie sprzedawców. Od tego
czasu oprócz comiesięcznych telekonferencji
co roku organizowane są cztery spotkania –
trzy w Amsterdamie i jedno w innym miejscu,
które się zmienia.Van der Kleij: „Tegoroczne
spotkanie odbyło się w Hiszpanii, gdzie odwie
dziliśmy zakłady SARVAL w San Esteve oraz
Avifood w Santa Bàrbara. Z jednej strony ważne
jest, aby zapoznawać odpowiedzialnych za
sprzedaż pracowników z różnymi naszymi za
kładami i metodami produkcyjnymi, a z drugiej
strony mieć okazję do osobistego spotkania,
wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń.
Zawsze odwiedzamy zakłady, które wdrożyły
jakiś wyjątkowy koncept, mogący zainspirować
nas także pod względem innych spółek krajowych.

Spotkania te umacniają także sprzedaż wiązaną
oraz pozytywnie wpływają na wewnętrzną opty
malizację przepływu produktu. Ponadto wzmac
niają wzajemne zaufanie w zespole.” Patrick van
der Kleij określa swoją funkcję mianem wsparcia,
mającego na celu trzy główne zadania: przejrzy
stość cenową i rynkową, strategiczne zarządzanie
kluczowymi klientami oraz wprowadzanie na
rynek nowych produktów. „Gromadzę dane oraz
udzielam kierownikom sprzedaży potrzebnych
informacji. Tym sposobem nasz zespół ma ogląd
ogólnoeuropejskiej sytuacji i wie, co gdzie się
dzieje”. Ponadto van der Kleij na bieżąco infor
muje zarząd koncernu SARIA oraz kierownictwa
regionalne o aktualnych działaniach sprzedażo
wych i rozwoju rynku Osoby na stanowisku Sales
Manager w poszczególnych krajach mają pełne
uprawnienia do podejmowania decyzji. „Jestem
przekonany, że zawsze jest lepiej, gdy lokalni

kierownicy działów sprzedaży prowadzą ne
gocjacje z klientem na miejscu; reprezentują
bowiem tę samą kulturę, mentalność i oczy
wiście mówią tym samym językiem. Kolejnym
argumentem jest nasza ekspansja geograficzna:
Działamy od Hiszpanii po Rosję, a nawet i dalej”,
wyjaśnia van der Kleij. „W przyszłości ważny
jest dalszy rozwój międzynarodowej wymiany
doświadczeń pomiędzy kierownikami działów
sprzedaży w grupie SARI, jak również współ
praca, by w pełni wykorzystać nasz potencjał
i wygenerować wartość dodaną dla produktów
naszych klientów. Doskonała współpraca z
kierownikami działów sprzedaży w spółkach
krajowych daje mi także możliwość skupienia
się dodatkowo na nowym ważnym zadaniu
w związku z objęciem stanowiska kierownika
działu sprzedaży w Teeuwissen Products.”

W tym roku międzynarodowy zespół sprzedawców
koncernu SARIA wymieniał się doświadczeniami
i pomysłami na spotkaniu w Hiszpanii

„Zespół sprzedawców w SARIA doskonale zna wysoki poziom naszych wymagań jakościowych i dobrze jest
rozmawiać z ludźmi, którzy dokładnie orientują się w technicznych aspektach oferowanych produktów.
Większość z pielęgnowanych przez nas kontaktów służy do budowania wspólnej przyszłości i generowania
wzrostu; to znacznie więcej niż czysta relacja sprzedawcy z klientem. Gdybym miał jednym słowem
podsumować współpracę z zespołem sprzedawców SARIA, wymieniłbym „zaufanie”.
Lahcene Guedider, Protein and Fat Purchasing Manager, Royal Canin

GRUPA // SARIA news
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Spotkanie z naszym klientem „TRF”
w Tajlandii w czerwcu 2015 roku

Partnerstwo i wymiana doświadczeń
z klientami
Koncern SARIA szczególną uwagę poświęca
siedmiu dużym klientom, działającym w prze
myśle akwakultury oraz Petfood Nawiązuje się
w tym celu relacje na różnych płaszczyznach.
Ważna jest nie tylko relacja sprzedawcy z klientem,
lecz także powiązania pracowników koncernu
SARIA odpowiedzialnych za zarządzanie jakością
z szefami działów jakości u klienta, jak również
współpraca działów badawczo-rozwojowych.
Prowadzone są także rozmowy pomiędzy kie
rownictwem koncernu SARIA a kadrą zarządza
jącą w firmie klienta. „Owe wielopłaszczyznowe
powiązania tworzą stabilny układ partnerski
i są ważnym elementem, pozwalającym poznać
klienta oraz jego potrzeby w celu optymalnego
dostosowania naszych produktów do wymogów
klienta. Być może jeszcze o wiele ważniejszą
rzeczą jest fakt, iż długofalowe strategie obu
przedsiębiorstw mogą być otwarcie omawiane,
a nawet wzajemnie ukierunkowywane”, pod
kreśla van der Kleij. „Naszym zadaniem jest
znalezienie optymalnego powiązania w obrębie
grupy, by jak najlepiej spełniać oczekiwania
i wymogi klienta. Moja rola polega na koordy
nowaniu i wspieraniu tego przedsięwzięcia
w pełnej rozciągłości, bowiem w ten sposób
możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie w całej
grupie, które pozwoli zaspokoić potrzeby klienta.”
Długofalowa współpraca partnerska oraz nie
ustanna wymiana doświadczeń z klientem stały
się o wiele ważniejsze. Zmierzamy do wytwa
rzania produktów coraz bardziej „skrojonych

na miarę”, które odpowiadają specyficznym
wymogom jakościowym klienta. „Produkt jed
nostkowy” jest rozwiązaniem coraz rzadszym.
Dlatego też koncern SARIA musi budować coraz
bliższą relację z klientami. Patrick van der Kleij:
„Pod względem wymogów jakościowych karmy
dla zwierząt domowych osiągnęły niemal poziom
pokarmów dla niemowląt. Wymaga to nieustan
nego ulepszania procesów oraz wytwarzania
nowych produktów o wyjątkowych właściwo
ściach. Nie uważam, aby powiedzenie „Klient
nasz pan” było właściwe. Najlepiej, gdy klient
jest tak samo ważny, jak członek rodziny. In
tensywna współpraca dwóch przedsiębiorstw
zawsze generuje wyzwania, z którymi jednak
dobrze sobie radzimy, kontynuując wzajemne
relacje.”
Wprowadzanie na rynek nowych produktów
We współpracy z działami Product Management
& Product Innovation koncernu SARIA van der
Kleij jest odpowiedzialny także za wprowadzanie
na rynek nowych produktów: „Pierwszym wyzwa
niem jest ulokowanie nowej produkcji w najbar
dziej odpowiednim zakładzie, uwzględniając przy
tym liczne aspekty, takie jak położenie geogra
ficzne, bieżącą produkcję, wyposażenie techniczne,
dostępne surowce, potencjalnych klientów i ich

W Tajlandii: (od lewej do prawej) Reangchai
Thanakeatkai z tajlandzkiej firmy handlowej
„Atop”, Leo Virta, kierownik działu sprzedaży
w SARIA Daka Dania oraz Patrick van der Kleij,
Senior Commercial Officer w grupie SARIA
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firmy itd. Po drugie należy pamiętać, że liczba
potencjalnych odbiorców tego nowego produk
tu jest ograniczona ze względu na jego nietu
zinkowość i szczególne właściwości, bowiem nie
jest to wyrób masowy. Sądzę, że scentralizowana
sprzedaż nowych produktów jest po prostu
wydajniejsza”, uważa Patrick van der Kleij.
Potencjalne obszary zastosowania oraz rodza
je zastosowań wymagają szczegółowej wiedzy
eksperckiej w zakresie procesów technicznych
oraz powiązań funkcyjnych. „Szczególnie pod
czas wprowadzania na rynek nowych produk
tów istotne znaczenie ma ścisła współpraca
z działami R&D naszych klientów, mająca na
celu ukazanie zalet nowego asortymentu.
Dostrzegam w tym raczej techniczny aspekt
procesu sprzedaży, który stoi w opozycji do
tradycyjnej sprzedaży towarów”, dodaje van
der Kleij. Po wprowadzeniu na rynek produktu
działy sprzedaży w poszczególnych krajach
przejmują odpowiedzialność za zbyt nowego
produktu.

// WYWIAD

Wywiad z … Emmanuelem Layous,
kierownikiem działu sprzedaży w spółce SARIA Hiszpania
// Panie Layous, jak długo pracuje
Pan dla koncernu SARIA i za co jest Pan
odpowiedzialny?
Do moich głównych zadań należy kierowanie
procesem zakupu surowca do naszych zakładów,
a także koordynacja sprzedaży wyprodukowanych
wyrobów. Zawód weterynarza mam we krwi
i dlatego od początku mojej kariery zawodowej
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
nie były dla mnie niczym nowym. Od 2010 roku
pracowałem w firmie GARNOVA,a dzięki połą
czeniu spółek GARNOVA oraz SARIA Hiszpania
w roku 2013 miałem szansę dołączyć do rodziny
SARIA. Pod względem działalności sprzedażowych
inwestuję jak najwięcej czasu w zacieśnienie
kontaktów z naszymi klientami, by lepiej zrozu
mieć ich potrzeby i zaproponować im rozwią
zania na miarę rosnących wymogów. Ponadto
wiele energii wkładam w komunikację we
wnętrzną – oczywiście z naszymi zespołami
sprzedawców oraz wieloma kolegami, zatrud
nionymi w filiach koncernu. Czasami zapomi
namy, jak trudno jest na co dzień zadowolić
naszych klientów. Wszystko jest kwestią pracy
zespołowej: zaopatrzenie w surowce, produkcja,
jakość, logistyka, planowanie, zarządzanie itd.
Wspólnie zmierzamy do tego samego celu!
Zespół sprzedawców w Hiszpanii zajmuje się
także obsługą klienta oraz planowaniem dostaw
produktów. Stawia nas to niemal co tydzień
przed wyzwaniami, którym trzeba sprostać,
dając nam jednocześnie dogłębną znajomość
naszych rynków i pomagając nam określić
strategie.
// Co szczególnego jest w działaniach sprzedażowych w Hiszpanii? Czy hiszpański rynek
różni się w sposób wyraźny od innych krajów?
Hiszpania ma ponad 500 000 km2 powierzchni
oraz więcej niż 46,4 miliona mieszkańców, co

czyni ją wielkim krajem o dużej różnorodności.
Przemysł rolny zawsze był tutaj wydajny i pro
fesjonalnie zorganizowany oraz cieszył się du
żym znaczeniem. Dziś Hiszpania jest na piątym
miejscu pod względem produkcji wieprzowiny,
trzecim w Europie producentem pasz oraz lide
rem w sektorze akwakultury i w przemyśle Pet
food. Działalność spółki SARIA Hiszpania
również jest bardzo szeroka i obejmuje swym
zasięgiem niemal wszystkie sektory przetwarza
nia produktów ubocznych pochodzenia zwierzę
cego, rozciągając się na większość terytorium
Hiszpanii. Pozwala nam to oferować naszym
dostawcom i klientom szeroką paletę usług oraz
produktów. Tutejszy przemysł paszowy wyko
rzystuje do produkcji pasz dla zwierząt użytko
wych głównie tłuszcze zwierzęce jako nośniki
energii oraz wysokiej jakości kwasy tłuszczowe.
Wraz z nowelizacją Rozporządzenia UE w
czerwcu 2013 roku sektor akwakultury coraz
bardziej stawia na białka drobiowe jako zrówno
ważone źródło substancji odżywczych. Są to
tylko dwa przykłady specyfiki naszego rynku lo
kalnego.
// Czym charakteryzuje się postępowanie
z hiszpańskimi klientami?
Ogólnie powiedziałbym, że hiszpańscy klienci są
bardzo lojalni. Dla większości naszych klientów
zaufanie jest czynnikiem decydującym. Zaufanie
buduje się z biegiem czasu w oparciu o jakość,
obsługę, niezawodność, doskonałą znajomość
rynku, konkurencyjność, compliance i naturalnie
relacje osobiste. W zasadzie właśnie tego szuka
ją wszyscy nasi klienci i nie tylko w Hiszpanii,
jak sądzę.

// Co sądzi Pan o strukturze działań
sprzedażowych w koncernie SARIA?
Poprzez obecność koncernu SARIA w wielu
segmentach rynkowych i regionach, sprzedaż
specyficznych produktów niszowych, jak rów
nież ustandaryzowanych towarów zarówno
klientom lokalnym, jak i w ramach eksportu na
inne krańce świata, przedsiębiorstwo stało się
organizacją ’glokalną’. Każdy kraj koncentruje
się na własnym rynku, jednak dzięki koordyno
wanemu przez Patricka van der Kleij międzyna
rodowemu zespołowi sprzedawców istnieje
możliwość uzyskania z jednej ręki paru ważnych
informacji o ofercie i popycie w całej Europie.
Dzięki tej koordynacji mocno scalamy należące
do grupy przedsiębiorstwa i stwarzamy nowe
perspektywy biznesowe, dzielimy się wiedzą
i wdrażamy przykłady dobrych praktyk („Best
Practice”).Aktywnie realizujemy sprzedaż wią
zaną naszych produktów, dostarczamy naszym
klientom regionalnym lub krajowym produkty,
pochodzące z innej jednostki organizacyjnej
koncernu. Zarządzanie kluczowymi klientami
pozwala nam oferować dużym odbiorcom
w całej Europie skrojone na miarę rozwiązania
z uwzględnieniem nie tylko ich ogólnej strategii,
lecz także specyfiki posiadanych przez nich zakła
dów produkcyjnych w danym kraju. Współpraca
zespołów sprzedawców stała się sprawna oraz na
turalna i pomaga nam w lepszej obsłudze naszych
klientów oraz rynków.
// Panie Layous, bardzo dziękuję za rozmowę

Emmanuel Layous
kierownik działu sprzedaży w spółce SARIA Hiszpania
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Jak zarządza się jakością?
OD ZAKUPU SUROWCÓW, POPRZEZ PRODUKCJĘ, PO ZAŁADUNEK – O WYSOKIEJ JAKOŚCI
PRODUKTU DECYDUJE KAŻDY POJEDYNCZY ETAP. OBEJMUJĄCY CAŁĄ GRUPĘ SYSTEM
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QM) W SARIA UWZGLĘDNIA WSZYSTKIE PROCESY. W MINIONYM
ROKU POWSTAŁ PRZEWODNIK QM DLA PRZEDSIĘBIORSTW SARVAL, ZAWIERAJĄCY WAŻNE,
FUNDAMENTALNE ZASADY.

„Wysokie wymagania wobec wytwarzanego pro
duktu oraz odpowiedzialność producenta wobec
klienta wymaga sprawnego systemu zarządzania
jakością”, wyjaśnia dr Stefan Wolff, odpowie
dzialny za zarządzanie jakością w grupie SARIA,
„zwłaszcza w przypadku tak wrażliwych sektorów,
jak produkcja żywności czy Petfood.”
System zarządzania jakością na poziomie
grupy wdrożono w celu zapewnienia wymiany
doświadczeń z różnych krajów, inicjując tym
samym nieustanny proces ulepszeń w całej
grupie przedsiębiorstw. Zarządzanie jakością
ma bezpośredni związek z mnogością projek
tów, mających na celu podniesienie jakości
produktów i w ten sposób przyczynia się do
osiągania przez lokalne spółki oraz całą grupę
sukcesów ekonomicznych. Dlatego praca
w zakresie QM na poziomie grupy jest powią
zana z działami zarządzania produktami oraz
badawczo-rozwojowym.

Dr Oliver Schneider jest odpowiedzialny za
pracę działu Product Management & Product
Innovation, głównie w sektorach działalności
SARVAL i Bioceval: „Łącząc działalność w za
kresie QM z projektami, mającymi na celu rozwój
i ulepszenie produktów oraz procesów produk
cyjnych, zapewniamy efekt synergii, pozwalający
nam w sposób całościowy podejść do kwestii
oceny surowców oraz rekomendacji procesów,
wytwarzania produktów i wsparcia handlowego
w procesie sprzedaży. Ściśle współpracujemy
z pracownikami działu rozwoju produktu oraz
kontroli jakości u naszych klientów.”
Lokalne i centralne zarządzanie jakością
Z uwagi na decentralną organizację grupy
SARIA krajowe jednostki organizacyjne oraz
zakłady same odpowiadają za swoją produkcję,
łącznie z zakupem surowców i zapewnieniem
jakości produktów. W każdym kraju zatrudnia
się jedną lub kilka osób ds. zarządzania jakością,
które ponoszą odpowiedzialność za powierzony
im sektor na poziomie całego kraju. W pojedyn
czych przypadkach zatrudnia się także pełno
mocników ds. jakości na poziomie lokalnym.
Osobą, która łączy pracowników odpowiadają
cych za zarządzanie jakością w poszczególnych
krajach – w ramach tzw. QM SARIA Group –
jest dr Stefan Wolff: „Jestem w ciągłym kontakcie
z lokalnymi menedżerami ds. jakości oraz kie
rownikami produkcji w zakładach i składam

Michel Gauthier (l.), pracownik odpowiedzialny za
jakość w zakładach produkcyjnych we Francji, omawia
z Mohamedem Dahmane, kierownikiem zakładu trans
ferowego SARVAL Południowy Wschód w Saint-Denis,
szczegóły logistyki

im również wizyty. W tej współpracy dużą wagę
przykładam do otwartej komunikacji, wzajem
nego wsparcia i zaufania. Właśnie dzięki tej
międzynarodowej współpracy mamy możliwość
stawiania czoła wyzwaniom, jak i uczenia się
na własnych błędach, niepowtarzania ich, osią
gając tym samym lepszy standard na poziomie
grupy. Dla wielu naszych kluczowych klientów
ważny jest kontakt z osobą, która wysłucha
propozycji ulepszeń na poziomie grupy i prze
każe je pracownikom operacyjnym. Przyczynia
się to do polepszania jakości produktów w całej
grupie.”

„W mojej pracy szczególnie cenię sobie różnorodność; w różnych
zakładach mam do czynienia z ludźmi o najróżniejszej
mentalności i zajmuję się różnymi produktami.”
Dr Stefan Wolff pracuje w grupie SARIA od 2012 roku.
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„Konstruktywne podejście do wyzwań oraz
pokonywanie ich w zespole – oto, co lubię w mojej pracy.”
Dr Oliver Schneider od pięciu lat pracuje w grupie SARIA.

„Wszystko ma wpływ na jakość.”
Aby sprostać wysokim wymogom klientów,
jakimi są na przykład producenci karm dla zwie
rząt klasy Premium, analizuje się cały łańcuch
produkcyjny w każdym pojedynczym zakładzie.
Wolff: „Dobre zarządzanie jakością zaczyna się
na jak najwcześniejszym etapie. Odpowiednie
środki w celu zapewniania jakości podejmujemy
zatem już na etapie wyboru surowca, poddając
naszych dostawców kwalifikacji. Dobrej jakości
produkt można bowiem wytworzyć tylko z do
brego surowca.”
W procesach produkcyjnych liczy się przede
wszystkim przestrzeganie przepisów w zakresie
higieny. Zakłady produkcyjne, które są podzielo
ne na pojedyncze strefy higieniczne lub zostały
zbudowane w formie całkowicie zamkniętego
systemu, eliminują w ten sposób krzyżowe
skażenie mikroorganizmami lub wprowadzenie
obcych substancji. „Kolejnym czynnikiem, wpły
wającym na jakość w procesie produkcji jest
nadanie produktowi właściwych, determinowa
nych surowcem cech. Oprócz innych parame
trów zalicza się do nich na przykład w przypadku
przetworzonego białka zwierzęcego (PAP) udział
białka, a w przypadku tłuszczów zwierzęcych
zawartość wolnych kwasów tłuszczowych.
W bardzo dużym stopniu zależy to od świeżości
i składu surowca oraz prędkości przetwarzania”,
wyjaśnia Schneider.
Po zakończeniu procesu produkcji produkty
są z reguły przez jakiś czas składowane. Także
na tym etapie należy przestrzegać przepisów,
aby nie naruszyć integralności produktu, czyli
zapewnić jego nienaganny stan. Dlatego pomiesz
czenia magazynowe powinny być zamknięte
i czyste. Ostatnim ważnym etapem w ramach
Bartosz Lebida odpowiada za zarządzanie jakością
w trzech polskich zakładach produkcyjnych SARIA,
Długi Borek, Gołcza i Przewrotne
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QM jest wysyłka, gdzie istnieje możliwość po
pełnienia wielu błędów. „Weźmy na przykład
transport towarów masowych. Ładuje się je
luzem na ciężarówkę i tak transportuje do
klienta. W celu zapewnienia integralności pro
duktu w tym przypadku powierzchnia ładun
kowa musi być czysta i sucha. W ten sposób
możemy wyeliminować ewentualność przedo
stania się do produktu obcych substancji lub
zarazków”, objaśnia Wolff. „W efekcie końco
wym można sprowadzić to do ogólnej zasady:
Wszystko ma wpływ na jakość.”
Przewodnik QM grupy SARIA
Przedsiębiorstwa z grupy SARIA z zasady kierują
się przepisami w zakresie bezpieczeństwa żyw
ności i pasz. Nie dają one jednak konkretnych
wskazówek co do postępowania we wszystkich
przypadkach, a są raczej odzwierciedleniem
generalnego punktu widzenia. Konkretne sys
temy certyfikacyjne to ISO 9001, HACCP, ISO
22000, czy też GMP+ i są one aktywnie wdrażane
w grupie SARIA, tworząc – obok wymogów
klientów – podwaliny pod certyfikowaną jakość
produktów. Uzupełnieniem elementarnych pro-

cedur certyfikacyjnych był opracowany w ubiegłym
roku tak zwany Przewodnik QM dla należących
do grupy SARIA przedsiębiorstw SARVAL. Zawiera
on ważne, fundamentalne zasady dotyczące zarzą
dzania jakością. Wolff komentuje: „Przewodnik ten
pomaga zidentyfikować razem z lokalnymi pracow
nikami te punkty, które są powiązane z istotnymi
wymogami naszych klientów. Stanowi niejako
ofertę rozwiązań, kierowaną do zakładów i krajów,
w których SARIA prowadzi swoją działalność, któ
re pozwalają poprawić system QM.” Przewodnik
opiera się o tradycyjne systemy, takie jak ISO oraz
HACCP, jak również o wymogi klientów. Wdrażanie
Przewodnika nie jest obligatoryjne, jednak poprzez
regularne wizyty i rozmowy z kierownictwem za
kładów oraz menedżerami ds. jakości uwrażliwia
się ich na potrzebę stosowania się do zawartych
w Przewodniku treści: „Przewodnik jest wewnętrz
nym wzorcem, z którym zakłady przetwórcze oraz
osoby za nie odpowiedzialne powinny się mierzyć”,
dodaje Wolff. W wyniku metaanalizy z wymoga
mi Przewodnika powiązano także parametry eko
nomiczne Przykładem może tu być konieczność
eliminowania w produkcie ciał obcych, takich jak
plastik czy metal: Unikanie w ten sposób skażenia

pozwala na dostarczanie produktu klientom
kategorii Premium, co jest korzystne z ekono
micznego punktu widzenia.
Przewodnik QM nie oznacza jednak produkcji
identycznych produktów o tej samej specyfikacji
we wszystkich zakładach. Ze względu na regional
ne różnice w jakości surowców, możliwościach
technicznych zakładów oraz wymogach klientów
względem produktu zarządzanie jakością charak
teryzje się różną intensywnością oraz poziomem
kompleksowości. Grupa SARIA dąży jednak do
zharmonizowania istotnych aspektów oraz wy
mogów w ramach QM w różnych zakładach.
Zapewnienie jakości
Każdy z etapów – od surowca i jego zakupu,
poprzez proces produkcji, po załadunek i sprze
daż – przyczynia się do jakości produktu. „Do
brym tego przykładem jest Dania: na skutek
zmian w zarządzaniu surowcami udało się skró
cić czas od momentu przyjęcia towaru w ubojni
do jego przetworzenia, ulepszając w znaczącym
stopniu jakość produktu”, informuje Wolff. Za
rządzanie jakością jest zadaniem interdyscypli
narnym i wymaga nieustannej współpracy
z inżynierami, technikami, operatorami, eko
nomistami i pracownikami działu sprzedaży.
„Wyzwaniem jest w tym przypadku dostrzeżenie
wszystkich aspektów z różnych perspektyw”,
dodaje dr Stefan Wolff.
Dr Oliver Schneider: „W centrum zaintereso
wania jest dążenie do wytwarzania dobrych
produktów oraz uzyskania ich funkcjonalności.
Dlatego też jakość i bezpieczeństwo produktu są
dla nas kwestiami elementarnymi. Pozwalają
nam one sprostać wymogom własnym oraz na
szych klientów. Tylko dzięki utrzymaniu wysokiej
jakości produktu na stałym poziomie buduje się
długofalowe relacje z klientami. Ponadto takie
sektory jak Petfood charakteryzują się szczególną
wrażliwością ze strony producentów oraz klien
tów końcowych. Zwierzęta domowe są bowiem
członkami rodziny i trzeba żywić je w sposób
dobrze zbilansowany oraz bezpieczny.”

Trzy pytania do …
dr Rikke Norbaek
Menedżerka ds. jakości w SARIA Daka
w Løsning, Dania
D. Rikke Norbaek od siedmiu lat piastuje funkcję menedżerki ds. jakości w SARIA Daka Dania.
Wcześniej pracowała w duńskiej rafinerii Shell na stanowisku kierowniczki laboratorium.
Dr Rikke Norbaek doktoryzowała się w zakresie chemii organicznej i przez pięć lat była
pracownikiem naukowym w dziedzinie agrochemii.
// Jakie powierzono Pani zadania i zakresy odpowiedzialności?

1

Odpowiadam za konserwację i rozwój internetowego systemu zarządzania jakością Daka,
który wdrożyliśmy w 2009 roku. Moim zadaniem jest dopilnowanie, aby system obsługiwał
procesy w naszym przedsiębiorstwie oraz spełniał istotne wymogi w ramach rozporządzeń
dotyczących żywności i pasz, a także procedur certyfikacyjnych wg ISO 9001, ISO 22000
oraz GMP+B2. Jako kierowniczka zespołu HACCP w Daka SecAnim, Daka SARVAL oraz Daka
SARVAL Blutlinie koordynuję kontrole weterynaryjne oraz audyty zewnętrzne i wewnętrzne.
W mojej pracy ważny jest również kontakt z dotychczasowymi i nowymi klientami. Ponieważ
byłam kierowniczką laboratorium, podoba mi się możliwość kontaktów z naszymi laboratoriami
zewnętrznymi, a także współpracy przy analizach oraz tworzeniu ostatecznego produktu.
// Co szczególnego jest w zarządzaniu jakością w Danii?
Jakie są tu wyzwania?

2
3

Czymś wyjątkowym i zarazem wyzwaniem jest praca z różnorodnością produktów do najróż
niejszych zastosowań; osocze w jakości spożywczej, mączka z krwi na potrzeby akwakultury,
przetworzone białko zwierzęce (PAP) do karm dla zwierząt domowych (sektor Petfood) oraz
produktów, stosowanych jako nawozy. Produkcja osocza w jakości spożywczej wymaga
wysokich standardów higienicznych i ścisłego przestrzegania łańcucha chłodniczego, a także
kompleksowych badań mikrobiologicznych. Należy również zapewnić możliwość odtworzenia
pochodzenia produktów. Zupełnie inne wymogi trzeba spełnić w przypadku wytwarzania
produktów, wykorzystywanych jako nawozy. Najistotniejsze są tutaj specyfikacje techniczne.
// Nad jakimi projektami obecnie Pani pracuje?

Bieżącym projektem, w którym biorę udział, jest przygotowanie do certyfikacji Daka SecAnim
zgodnie z IS0 9001. Rejestruję poszczególne etapy procesowe i ujmuję odpowiedzialnych za
nie pracowników. Jednym z kolejnych moich projektów jest sprawdzanie jakości wytworzonych
produktów białkowych na podstawie analiz spektrometrycznych w bliskiej podczerwieni (NIR).
Obecnie zlecamy badanie specyfikacji laboratoriom zewnętrznym, które ustalają parametry
chemiczne, takie jak zawartość tłuszczu, wody i białka. Wprowadzenie analiz NIR pozwoli
oszczędzić czas i pieniądze, ale najpierw trzeba oczywiście stworzyć niezbędnewarunki
w zakresie zapewniania jakości.
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SARIA mobilizuje swoją siłę nabywczą
GŁÓWNY DZIAŁ ZAOPATRZENIA GRUPY SARIA WE WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI OPERACYJNYMI OPTYMALIZUJE
NAJROZMAITSZE DZIAŁANIA ZAOPATRZENIOWE. NA POCZĄTKU ROKU 2013 POWOŁANO DO ŻYCIA PROJEKT, KTÓRY DZIŚ
DZIAŁA JAKO GŁÓWNY DZIAŁ ZAOPATRZENIA POD KIEROWNICTWEM DRA CARSTENA SCHULZE-BENTROP I PEŁNI
CENTRALNĄ FUNKCJĘ W GRUPIE SARIA.

Na poziomie grupy dział zaopatrzenia dostrzega
potencjalne oszczędności w najróżniejszych sek
torach – czy to w przypadku opon do ciężarówek,
analiz laboratoryjnych, lamp diodowych czy kółek
do pojemników ReFood. „Jesteśmy centralnym
działem zaopatrzenia grupy, którego celem jest
opracowanie efektywnych struktur zaopatrzenio
wych wszędzie tam, gdzie jest to konieczne i eko
nomicznie zasadne, a także koordynowanie działań
zaopatrzeniowych tam, gdzie kompleksowa koor
dynacja generuje wartość dodaną dla poszcze
gólnych jednostek organizacyjnych i tym samym
dla grupy”, wyjaśnia dr Carsten SchulzeBentrop,
kierownik działu Group Procurement. Aby do
strzec możliwości optymalizacyjne, dział ten
utrzymuje bieżący kontakt z filiami oraz specjali
stycznymi działami poszczególnych spółek SARIA.
Group Procurement może zasadniczo wspierać
wszystkie sektory zaopatrzeniowe, z wyjątkiem
zaopatrzenia w surowce.

Przejęcie koordynacji zakupu określonego to
waru przez zespół pod kierownictwem Schulze
Bentropa nie oznacza, że dotychczasowe
działania zaopatrzeniowe na poziomie kraju
czy też filii były niedostateczne: „Globalny
ogląd sytuacji na poziomie grupy oraz konsoli
dacja wolumenów pozwala nam w wielu przy
padkach osiągnąć więcej”, mówi Schulze-
Bentrop.Dzięki licznym projektom zaopatrze
niowym oraz pielęgnowaniu kontaktów z klu
czowymi klientami dostawców zgromadzono
informacje, które każdy dział przedsiębiorstwa
może wykorzystać w razie planowania nowych
inwestycji czy problemów z dostawcami. Cen
tralny dział zaopatrzenia w koncernie SARIA
zapewnia także efekt synergii poprzez ścisłą
współpracę z działami zaopatrzeniowymi spółki
siostrzanej REMONDIS i Rhenus. „Początki ma
my już za sobą, a patrząc na popularność i ak
tywne wykorzystywanie owej funkcji wiemy,
że możemy i będziemy się rozwijać. Udane pro

jekty zaopatrzeniowe, które można realizować
wspólnie z organizacjami krajowymi, odnoszą
oczywiście najlepiej wpływają na rozwój owej
funkcji koordynacyjnej”, komentuje Schulze
Bentrop status quo oraz dalszy rozwój.
Jakość musi być odpowiednia.
Jednak najważniejszy nie jest jedynie potencjał
oszczędnościowy, lecz także jakość produktów czy
usług. Dotyczy to również analiz laboratoryjnych,
będących jednym z najświeższych projektów na
szego działu, który w pierwszej kolejności został
zrealizowany w Niemczech: „Różne przedsiębior
stwa grupy SARIA zlecają analizy laboratoriom ze
wnętrznym. W przypadku spółki SARVAL dotyczy
to produktów dla przemysłu Petfood, w ecoMotion
biodiesla, a w ReFood biogazu lub produktów uzy
skiwanych w procesie fermentacji – jak różnorodne
nie byłyby te produkty, łączy je jedno: nieustanne
badanie i sprawdzanie ich właściwości chemicz
nych. Oczywistym było zatem skonsolidowanie

(od lewej do prawej) Volkan Cayli, dr Carsten Schulze-Bentrop
i Rodrigo Lopez Peña wpierają swoich kolegów w grupie SARIA
w różnych działaniach zaopatrzeniowych
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„Dzięki kooperacji z głównym działem sprzedaży grupy
możemy teraz współpracować z pierwszorzędnym
laboratorium na lepszych warunkach cenowych.
Standaryzacja pomiędzy filiami pozwala jednocześnie
na lepszą porównywalność wyników badań.”
Marta Puig
odpowiedzialna za jakość w Hiszpanii północno-wschodniej,
SARIA Hiszpania

„Wymiana doświadczeń oraz konsultacja z cen
tralnym działem zaopatrzeniowym to bardzo
ważne i pomocne dla nas w Polsce elementy.
Bardzo dobrym doświadczeniem był dla nas
zakup samochodów. Poprzez prowadzone na
poziomie grupy negocjacje można było wiele
zaoszczędzić. Jestem pewien, że dalsza współ
praca pozwoli nam nadal czerpać profity
w przyszłości.”
Robert Łukasiewicz
kierownik działu logistyki, SARIA Polska

„Dzięki kontaktom z dostawcami oraz sile
argumentacji w negocjacjach prowadzonych
przez centralny dział zaopatrzenia z pozycji grupy,
mogliśmy znacząco obniżyć ceny opon do samo
chodów ciężarowych oraz polepszyć jakość usług
w tym zakresie. Oszczędności dla hiszpańskiej floty
samochodów ciężarowych będą sześciocyfrowe.”
Eduardo Puigvert
odpowiedzialny za logistykę na Hiszpanię centralną,
SARIA Hiszpania

zapotrzebowania poszczególnych spółek i filii
bezpośrednich wskazówek, jakie otrzymujemy
na analizy oraz znalezienie laboratorium, które
z jednostek operacyjnych naszej grupy”, informuje
spełni nasze wymogi jakościowe”, wyjaśnia
Schulze-Bentrop. „Bardzo ważna dla naszej pracy
Schulze-Bentrop. Dział zarządzania jakością
jest także informacja zwrotna od dostawców na
w grupie SARIA przeprowadził najpierw audyty
temat jakości produktów i usług.” W ReFood Marl
w różnych laboratoriach i dokonał wstępnego
przez trzy miesiące testowano jakość kółek do
wyboru. Po intensywnych negocjacjach cenowych pojemników od różnych dostawców. Z uwagi na
z preferowanym laboratorium centralny dział za duży ciężar przewożonych resztek żywności oraz
długie trasy, jakie w porównaniu z normalnymi
opatrzenia odnotował oszczędność rzędu ponad
pojemnikami na domowe odpady musi pokony
30 procent w skali roku w porównaniu z dotych
czasowymi kosztami laboratoryjnymi. Tymczasem wać pojemnik ReFood, kółka są częściami eksplo
Rodrigo Lopez Peña, stały członek zespołu zaopa atacyjnymi, które są potrzebne w dużych lościach.
trzeniowego od stycznia 2015 roku, przeniósł ową „Rocznie tylko w niemieckich zakładach ReFood
„dobrą praktykę” na spółki SARIA Hiszpania: „Pro potrzeba ponad 30 000 kółek i opłaca się w związ
sta analiza rynkowa i i ścisła współpraca z regio
ku z tym porównywać oferty dostawców oraz pro
nalnymi menedżerami ds. jakości pozwoliły nam
wadzić intensywne negocjacje cenowe. Różnice
skonsolidować zapotrzebowanie hiszpańskich
w cenie na poziomie jednego euro ma duże zna
czenie.”, wyjaśnia Volkan Cayli, będący członkiem
zakładów na analizy laboratoryjne i osiągnąć nie
zespołu zaopatrzeniowego od maja 2015 roku.
tylko znaczące oszczędności, ale także zapewnić
wysoki standard jakościowy.” W przyszłości zakła Oprócz zagadnień czysto zaopatrzeniowych ze
spół zajmuje się również ogólnymi projektami,
dy koncernu SARIA w poszczególnych krajach
mającymi na celu obniżenie kosztów eksploatacji.
jeszcze bardziej zyskają na wzajemnej wymianie
doświadczeń.
Po dogłębnej analizie porównawczej dostawców,
przetestowaniu produktów oraz negocjacjach
Bez lokalnych pracowników nie zdziała się nic. cały zakład produkcyjny ReFood w Marl został
wyposażony w oświetlenie LED. „Wyraźnie popra
Ważnym elementem sukcesu jest kontakt i wy
miana doświadczeń z lokalnymi pracownikami.
wiło się natężenie światła i można było obniżyć po
„Projekty zaopatrzeniowe często powstają wskutek ziom emisji CO2 o ponad 50 ton oraz zredukować

koszty energii na oświetlenie o 70 procent, co
w skali rocznej daje pięciocyfrową sumę w euro”,
mówi Jan Gilsbach, kierownik filii ReFood Marl.
Najrozmaitsze zagadnienia, różnorodność
kontaktów
„Co takiego jest w funkcji kierownika centralne
go działu zaopatrzenia w grupie?”, Dr Carsten
Schulze-Bentrop nie zastanawia się długo, „róż
norodne i często międzynarodowe kontakty:
Od kierownika produkcji, z którym omawia się
wyniki testowania produktu, poprzez kierownika
filii, kierownika floty, menedżera ds. jakości, dy
rektora zarządzającego lub CEO spółki krajowej,
najróżniejszych dostawców, po działy zaopa
trzenia w spółkach siostrzanych – wielokrotnie
w ciągu dnia trzeba zajmować się różnymi,
najczęściej bardzo technicznymi zagadnieniami,
a także być przygotowanym na kontakt z naj
różniejszymi ludźmi w danych krajach. Kiedy
w końcu po trwających tygodniami lub miesią
cami przygotowaniach dochodzi do ostatecznej
negocjacji, czuje się w powietrzu napięcie.
Trzeba wtedy wykazać się negocjatorską zręcz
nością.“
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SARIA Francja wciąż rozszerza swoją działalność
SARIA POSIADA WE FRANCJI 19 WYSOCE WYSPECJALIZOWANYCH ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH, W KTÓRYCH POWSTAJĄ
RÓŻNE PRODUKTY DO PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, DLA PRZEMYSŁU PETFOOD, ROLNICTWA ORAZ DO ZASTOSOWAŃ
PRZEMYSŁOWYCH, CZY TEŻ PRZYJAZNA KLIMATOWI ENERGIA W POSTACI BIOGAZU I BIODIESLA. SWOJE USŁUGI SARIA
FRANCJA KIERUJE DO ROLNICTWA, PRZEMYSŁU MIĘSNEGO, HANDLU ŻYWNOŚCIĄ I GASTRONOMII. DZIAŁALNOŚĆ WCIĄŻ
JEST ROZSZERZANA.
Jakkolwiek różne nie byłyby produkty i usługi
francuskiej spółki krajowej SARIA, łączy je jedno:
przedsiębiorstwa SARIA gromadzą i przetwarza
ją produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
oraz odpady organiczne. SARIA Francja specjali
zuje się przede wszystkim w produkcji wysokiej
jakości wyrobów dla przemysłu Petfood. Pod
marką SARVAL i KERVALIS powstają spełniające
pod względem parametrów indywidualne wy
mogi klientów, wysokiej jakości tłuszcze i białka
zwierzęce, które stosuje się do produkcji karm
dla psów i kotów. „Petfood to ważny dla nas
sektor. Francja jest europejskim eksporterem
tłuszczów i białek; nasze produkty są więc sto
sowane przez różnych producentów karm dla
zwierząt domowych na rynku międzynaro
dowym”, informuje Jean Louis Hurel, członek
zarządu w grupie SARIA, odpowiadający za dzia
łalność koncernu na rynku francuskim.
Tłuszcze i białka zwierzęce
z wysokiej jakości surowców
Zakłady produkcyjne specjalizują się w produk
tach ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
pozyskiwane z jednego lub kilku gatunków
zwierząt i rocznie przetwarzają łącznie 450 000
ton surowca na półprodukty dla przemysłu
Petfood. Surowiec stanowią na przykład kości,
tłuszcze oraz skóry z uboju zdrowych zwierząt
użytkowych. Do gamy surowców zalicza się
także takie specjały, jak produkty uboczne po

chodzenia zwierzęcego z uboju gęsi czy zajęcy,
jak również oddzielnie przetwarzane płuca i wą
troby. Nadają się one do konsumpcji, jednak ze
względów komercyjnych nie są przeznaczone
do spożywania przez ludzi. Identycznie jest
w przypadku produktów ubocznych z ryb z po
łowów oraz przemysłu spożywczego zajmu
jącego się przetwórstwem ryb: w zakładzie
Concarneau spółki Bioceval w departamencie
Finistère z wysokiej jakości odpadów rybnych
produkuje się olej oraz białko rybie do pasz dla
zwierząt domowych oraz na potrzeby akwa
kultury. Niezależnie od tego, czy zastosuje się
surowiec wołowy, wieprzowy, drobiowy, czy
rybny – w produkcji wysokiej jakości produktów
liczy się jego nienaganna jakość i świeżość. Za
kup dostatecznej ilości surowców odpowiedniej
jakości ma decydujące znaczenie w poszczegól
nych sektorach działalności. Wyspecjalizowane
zakłady przetwórcze zaopatrują się w służące
im za surowiec produkty uboczne w promie
niu 15 do 500 kilometrów. Czasami konieczny
jest przeładunek w specjalnych miejscach. Po
tencjał przetwarzanych surowców jest ograni
czany w sposób pośredni przez ogólne spożycie
mięsa i ryb, bowiem to konsumenci wpływają
na liczbę hodowanych i poddawanych ubojowi
zwierząt, co determinuje ilość dostępnych pro
duktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
które są przetwarzane w zakładach produkcyj
nych SARIA. „Dzięki dobrej jakości surowcom i

nieustannemu
Plouvara
ulepszaniu naszych
Saint-Hervé
Vitré
metod produkcyj
Plouray
Trémorel
nych zapewniamy
niezmienną jakość
Issé
Concarneau
wyrobów oraz precyzyj
ne dostosowanie
Rezé
specyficznych ich cech do
potrzeb klienta”, wyjaśnia Hurel.
Les Essarts
W przeciwieństwie do białek pozyskiwane
z produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego tłuszcze zawsze można było
stosować do karmienia zwierząt użytkowych.
Z chwilą zmiany ustawowych warunków
ramowych od połowy 2013 roku można
stosować w paszach dla akwakultury także
białka wieprzowe i drobiowe Wcześniej
dozwolone tu były jedynie białka z mączki
rybiej, hydrolizowanych piór oraz krwi Popyt
w tym sektorze rośnie, bowiem akwakultura
zyskuje coraz większe znaczenie dla przemysłu
spożywczego. Ponad 60 procent przeznaczo
nych do spożycia przez ludzi ryb z połowu
pochodzi właśnie z hodowli.

PRZEMYSŁOWE UTRZYMANIE RUCHU
Jeremy Benac, Allo à l'huile, w Muret
„Jestem członkiem zespołu ds. utrzymania ruchu.
Intensywnie pracujemy nad eliminowaniem wszelkich
usterek, zakłócających procesy.”
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DZIAŁ ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ
Pascal Louis, SARIA Industries, w Concarneau
„Odgrywamy kluczową rolę, ponieważ tworzymy połączenie
pomiędzy produkcją a klientem. Naszym głównym celem jest
zadowolenie naszych klientów.”

LABORATORIUM
Anne-Sophie Cornier-Soulas,
KERVALIS, w Vitré
„Pobieramy próbki z każdej partii,
aby upewnić się, że jakość
produktu spełnia wymogi klienta.”

Passel
Le Havre*
Clichy

Beuvillers

Etampes
Illzach
MONITORING
Jean-Luc Ferrion, KERVALIS, w Vitré
Les Herbiers
Benet

Bayet

„Standaryzacja procesów produkcyjnych
ma decydujące znaczenie. Wszystkie
działania nadzorcze w należących do
grupy francuskich przedsiębiorstwach
zostały zautomatyzowane przy użyciu
rozwiązań informatycznych.”

Cros-de-Montvert*

Muret

Zakłady grupy SARIA
we Francji

Kierowca CIĘŻARÓWKI
Richard Michonnaud, SIFDDA, w Benet

DYREKCJA ZAKŁADU
David Bluche, wiceprezes, Alva, w Rezé
„Przetwarzamy tłuszcze z ubojni, które są stosowane przez
producentów na całym świecie do wytwarzania mydła
lub powłok. Wciąż znajdujemy nowe zastosowania dla
naszych produktów. Nieustannie dążymy do osiągnięcia
wyższego standardu żywności.

„W ostatnich latach nasza praca bardzo się zmieniła.
Wykorzystujemy teraz w naszej pracy systemy IT oraz urządzenia,
które pomagają nam na co dzień. Oczywiście wymaga to
wydajności i bezpieczeństwa.”

* Udział
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405 000 ton
padłych zwierząt w ramach
usuwania tusz

963 000 ton
produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego z ubojni, zakładów
rozbioru, masarni i handlu

146 000 ton
odpadów organicznych z rolnictwa
i przemysłu spożywczego,
handlu detalicznego i gastronomii

Zrównoważone sposoby wykorzystania
przydatnych do spożycia produktów
ubocznych oraz odpadów
SARIA Francja od lat odkrywa nowe możliwości
wykorzystania produktów ubocznych pochodze
nia zwierzęcego, pozyskiwanych z hodowli bydła
oraz ubojni, które nie nadają się do karmienia
zwierząt domowych i użytkowych. Z tych ma
teriałów – produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego takich jak pióra czy krew – produ
kuje się białka, stosowane w nawozach. Nawozy
te są wyjątkowo zrównoważone, bowiem do ich
wyprodukowania nie są potrzebne zasoby wy
czerpywalne oraz tak rzadkie surowce, jak fosfor.
Pod nazwą SIFDDA koncern SARIA oferuje także
usługi w sektorze hodowli bydła i przemysłu mię
snego. Ponieważ w innych krajach działalności
koncernu SARIA ewidencjonowanie zwierząt
oraz przetwarzanie mięsa lub odpadów poubo
jowych, które zgodnie z rozporządzeniem UE są
zadeklarowane jako materiały ryzykowne, jest re
alizowane pod marką SecAnim, podjęto decyzję
o wprowadzeniu tej nazwy również we Francji
wiosną 2016 roku. Ponieważ zwierzęta są od
bierane w krótkim czasie, usługa ta pełni rolę
profilaktyczną i chroni przed epizootiami, gdyż
uniemożliwia się w ten sposób rozprzestrze
nianie się chorób. „Bezpieczeństwo i higiena to
najważniejsze kwestie w utylizacji ryzykownych
materiałów pochodzenia zwierzęcego z przemy
słu mięsnego oraz rolnictwa”, podkreśla Jean
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Louis Hurel, „SIFDDA jest w tym zakresie nie
tylko usługodawcą, gdyż dostarcza te nie nada
jące się nigdzie indziej do użycia materiały do
bezpiecznego przetworzenia tak, aby powstają
ce z nich produkty mogły zostać wykorzystane
w sposób zrównoważony i chroniący surowce
kopalne.” Obowiązujące przepisy pozwalają
bowiem na wykorzystanie tych odpadów do
produkcji paliw i biopaliw. W zakładach produk
cyjnych SIFDDA oddziela się płynny tłuszcz od
ciał stałych i wykorzystuje go do produkcji bio
diesla. Hurel: „SIFDDA zaopatruje także należące
do grupy SARIA zakłady ecoMotion, na przykład
w Le Havre, gdzie SARIA Francja we współpracy
z grupą przedsiębiorstw Les Mousquetaires,
posiadającą między innymi sieć sklepów de
talicznych Intermarché, uruchomiła zakład pro
dukujący biodiesla. W ten sposób powstają
powiązania pomiędzy poszczególnymi przed
siębiorstwami, na których korzysta cała grupa.”
Pozostałe po odseparowaniu tłuszczu materiały
znajdują zastosowanie jako paliwo w elektrow
niach i cementowniach.
Oprócz usługi zbiórki i wykorzystania materiału
pozyskiwanego z hodowli bydła i przemysłu mię
snego SARIA Francja oferuje pod nazwą Bionerval
usługi w na innych obszarach: w przemyśle spo
żywczym, handlu detalicznym i gastronomii Bio
nerval zbiera przeterminowaną żywność, odpady
spożywcze oraz tłuszcze z frytkownic. Materiały
te nie nadają się do spożycia przez ludzi czy

ze zbiórki
we Francji w 2014 roku:

1 516 000 ton
surowca

zwierzęta i po odpowiednim przetworzeniu
w wytwórniach biogazu są wykorzystywane do
wytwarzania przyjaznej klimatowi energii ciepl
nej i elektrycznej. Powstały w wyniku przetwo
rzenia w wytwórniach biogazu fermentujący
substrat jest stosowany w rolnictwie jako nawóz –
jest to ogólnie bardzo zrównoważona działalność,
pozwalająca wykorzystać odpady do wytworze
nia energii odnawialnej oraz chronić ograniczone
surowce kopalne na ziemi.
Potencjał wzrostowy
W różnych przedsiębiorstwa spółki SARIA Francja
zatrudnionych jest około 1350 pracowników.
Niezależnie od tego, czy obsługują oni flotę,
zajmują się dyspozycją, produkcją, czy admi
nistracją – wszyscy pracują nad nowymi możli
wościami wykorzystania produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego oraz odpadów orga
nicznych i przywrócenia ich do obiegu surow
ców. Jean Louis Hurel przedstawia perspektywę
na przyszłość: „Jesteśmy pewni, że w najbliż
szych latach rozszerzymy jeszcze naszą działal
ność na terenie Francji. W ramach działalności
SARVAL poczyniliśmy właśnie inwestycje, mające
na celu zwiększenie rentowności. Duży poten
cjał wzrostowy widzimy przede wszystkim
w działalności Bionerval i w nadchodzących
latach będziemy ją kontynuować.”

Energia odnawialna jako czynnik
napędzający rozwój SARIA Francja

POSIADAJĄC PIĘĆ WYTWÓRNI BIOGAZU ORAZ UDZIAŁY W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM BIODIESLA, SARIA JEST JEDNYM
Z LICZĄCYCH SIĘ WYTWÓRCÓW PRZYJAZNEJ DLA ŚRODOWISKA ENERGII WE FRANCJI. PIERWSZĄ WYTWÓRNIĘ
BIOGAZU URUCHOMIONO W ROKU 2010 W BENET. OD TEGO CZASU NIEUSTANNIE ROZSZERZAMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE WYTWARZANIA ENERGII.
Bionerval, francuska jednostka ReFood, zbiera
i przetwarza przeterminowaną żywność i odpady
spożywcze z sektora rolnego, gospodarki żywno
ściowej, a obecnie coraz częściej także z gastrono
mii. Nie chodzi w tym jedynie o odbiór i utylizację
odpadów organicznych Bionerval oferuje swoim
klientom o wiele szerszy zakres usług – od zbiórki
odpadów, poprzez produkcję biometanu do
wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, po
nawożenie pól nawozem organicznym na bazie
uzyskiwanego w procesie fermentacji produktu.
„Nasza działalność mocno rozwinęła się szczegól
nie po uchwaleniu nowej francuskiej ustawy o
ochronie środowiska, znanej pod nazwą ’Grenelle
II’”, informuje Serge Verdier, odpowiedzialny za
sektor Nowe źródła energii. Zgodnie z tą ustawą

najwięksi wytwórcy pozyskiwanych z żywności
bioodpadów są zobligowani do segregacji i prze
twarzania odpadów, jeśli rocznie wytwarzają
ich co najmniej 120 ton. Od stycznia 2016 roku
obowiązująca wartość będzie obniżona do zaled
wie dziesięciu ton. Zmiana ta skłoni rolnictwo,
przemysł spożywczy oraz handel żywnością,
a niebawem także gastronomię do oddawania
generowanych przez siebie odpadów organicz
nych do powtórnego przetworzenia.
Odpady kuchenne – nowe wyzwanie
Nowa wartość graniczna wynosząca dziesięć
ton rocznie odpowiada ilości odpadów spożyw
czych i kuchennych, jakie powstają w restau
racji, wydającej 180 posiłków dziennie

„Dla jednostki organizacyjnej Bionerval gastro
nomia jest zatem ważnym, nowym segmentem
działalności. Mówimy tu o stołówkach szkolnych
i uniwersyteckich, kantynach, kuchniach zbioro
wego żywienia w domach seniora i szpitalach,
a także restauracjach oraz barach, a przede
wszystkich także o sieciach restauracji sprzeda
jących fast food”, wyjaśnia Verdier. W rozwoju
swojej działalności związanej z przetwarzaniem
odpadów organicznych SARIA Francja stawia
teraz, po przemyśle i handlu żywnością, na
przyszłościowy rynek odpadów kuchennych.
Verdier: „Jest to bardzo ważne wyzwanie na
nadchodzące lata.”
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„Środowisko jest chronione w dwójnasób: dzięki wykorzystaniu
odpadów spożywczych w firmie Bionerval do atmosfery trafia
znacznie mniej metanu, a ponadto poprzez przyjazną
klimatowi energię generuje się mniejsze ilości CO2 niż
w przypadku tradycyjnie wytwarzanej energii.”
Serge Verdier, odpowiedzialny za sektor Nowe źródła energii we Francji

Skuteczna forma przeciwdziałania
marnowaniu żywności
Dzięki działalności Bionerval spółka SARIA Francja
w istotny sposób przyczynia się do pożądanej
w świecie polityki redukcji odpadów oraz roz
sądnego wykorzystania odpadów organicznych,
powstających w procesie przyrządzania żywno
ści i posiłków, a także ich sprzedaży. „Obowiązek
oddawania odpadów organicznych do ponow
nego wykorzystania zmienia jednocześnie
sposób myślenia w przemyśle spożywczym
i gastronomii. Kierownictwo zakładu gastrono
micznego, kucharze, pomoce kuchenne oraz
pracownicy zatrudnieni przy liniach produkcyj
nych w przemyśle spożywczym pracują uważ
niej i dbają o to, by produkować mniej odpadów.
Odpady organiczne, których nie da się uniknąć,
są przekazywane przez Bionerval do ponowne
go wykorzystania”, dodaje Verdier.
Mniejsze zanieczyszczenie powietrza
Resztki żywności są po zebraniu rozdrabniane
w filiach Bionerval, poddawane procesowi
higienizacji, po czym trafiają do wytwórni bio
gazu. Tam powstaje z nich metan, który jest
wykorzystywany do wytwarzania energii ciepl
nej i elektrycznej. Gdyby bioodpady były groma
dzone na wysypiskach, to powstający
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w procesie rozpadu metan trafiałby do at
mosfery. Metan (CH4) 30 razy bardziej obciążą
środowisko aniżeli dwutlenek węgla (CO2).
„Środowisko jest zatem chronione w dwójnasób:
dzięki wykorzystaniu odpadów spożywczych
w firmie Bionerval do atmosfery trafia znacznie
mniej metanu, a ponadto poprzez przyjazną
klimatowi energię generuje się mniejsze ilości
CO2 niż w przypadku tradycyjnie wytwarzanej
energii”, objaśnia Verdier. „Wygenerowane
ciepło pokrywa zapotrzebowanie własne firmy
SARIA oraz sąsiednich przedsiębiorstw, a wy
produkowaną energię elektryczną sprzedajemy
państwowej spółce energetycznej Électricité de
France (EDF).” Z raportu ADEME, francuskiego
urzędu ds. środowiska i energii, wynika, że sam
zakład w Benet przyczynia się do obniżenia
poziomu emisji do 5 000 ton CO2rocznie.
Biodiesel z odpadów
Ponadto SARIA Francja posiada udziały w zakła
dzie produkcyjnym, wytwarzającym energię
odnawialną w postaci biodiesla. W roku 2013
firma SARIA Francja we współpracy z grupą Les
Mousquetaires, uruchomiła wytwórnię biogazu
przy Le Havre pod nazwą ESTENER. Jej wydaj
ność produkcyjna wynosi 75 000 ton rocznie.
Biodiesel jest produkowany z tłuszczów

zwierzęcych, które nie pochodzą z produkcji
żywności, lecz są pozyskiwane w procesie prze
twarzania odpadów mięsnych. Do produkcji
stosuje się także takie surowce, jak stare oleje
spożywcze i zużyte tłuszcze z frytkownic.
Zastosowana w zakładzie ESTENER metoda
produkcyjna jest wyjątkowo zrównoważona,
gdyż przetwarza się tutaj odpady, których nie
można już oddać do żadnego innego odzysku.
Nie generuje to zatem konfliktu interesów,
wynikającego z wykorzystania surowców, któ
rych można by użyć także do innych celów
niż wytwarzanie energii, jak na przykład pro
dukcja żywności. Wykorzystywany jako paliwo
w pojazdach biodiesel ten obniża emisję CO2
w stosunku do biodiesla na bazie surowców
roślinnych o 40 procent, a w porównaniu z
olejem napędowym pochodzenia kopalnego
nawet o 80 procent. SARIA Francja przyczynia
się także do dywersyfikacji francuskiego rynku
energetycznego.

Sektor „Nowe źródła energii” w liczbach

5x

50 %

Bionerval posiada 5 wytwórni biogazu
w Benet, Etampes, Issé,
Les Herbiers i Passel

51,6 GWh

wyprodukowanej energii
elektrycznej (2014)

146 000 ton

10 x

zapotrzebowania własnego, a nawet wię
cej SARIA Francja pokrywa z produkcji
w wytwórniach biogazu

SARIA Francja produkuje ponad
10 razy więcej biodiesla w zakładzie
ESTENER przy Le Havre, aniżeli grupa
zużywa rocznie

zebranych
surowców (2014)
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Bioibérica: jeden z najważniejszych
producentów heparyny
ZAOPATRZENIE
Christian Moldovan i Víctor Vélez
„Gwarantujemy jakość, ilość oraz
cenę surowców.”

PIERWSZY POZIOM PRODUKCJI
Marta Moya
„Przetwarzamy błonę śluzową jelit, śluzówkę wieprzową i
pozyskujemy z niej heparynę. Wykorzystujemy do tego celu
technikę ekstrakcyjną, która jest stosowana w każdym
z siedmiu zakładów produkcyjnych spółki na całym świecie.
Po tym etapie produkcyjnym materiał jest dostarczany do
naszego zakładu w Palafolls, Hiszpania.”

ZESPÓŁ PRODUKCYJNY
Gibril Jaiteh, Pol Victòria oraz
Carlos Martín
„Jesteśmy wykwalifikowanym zespołem
o odpowiednim wykształceniu i przeszkolonym zgodnie z zasadami tak zwanej
dobrej praktyki, zajmującym się produkcją
środka farmaceutycznego, podawanego
później jako lek w formie iniekcji.”
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DRUGI POZIOM
PRODUKCJI
Carles Grande
„Planujemy i nadzorujemy
produkcję ulepszonej heparyny,
substancji farmaceutycznej, zgodnie
z wymaganiami klientów.”

ZAPEWNIANIE JAKOŚCI
Cristina Silva
„Zapewniamy sprawność systemu oraz spełnianie
najwyższych wymogów jakościowych: od zakupu
surowców po dostawę towaru do klienta.”

SPRZEDAŻ
Oriol Huguet
„Bardzo dobrze znamy nasz
rynek oraz działalność
naszych klientów. Jest to
jedyna droga do zaada
ptowania ich wymogów
i dostarczania dokładnie
takich produktów i usług,
jakich potrzebują.”

REGULATORY AFFAIRS
Irene Bartolí
„Udostępniamy dokumentację oraz
niezbędne informacje, jakich nasi klienci
potrzebują do stosowania heparyny
w swoich produktach.”

ZESPÓŁ, KTÓREMU
PRZYŚWIECA WSPÓLNY
CEL PRODUKOWANIA
SUBSTANCJI RATUJĄCEJ
ŻYCIE.

DZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY
Andreu Franco
„Posiadamy kompleksową wiedzę o cząsteczce
oraz jej interakcjach. Opracowujemy nowe
możliwości i procesy, pozwalające wykorzystywać heparynę także do innych celów farmaceutycznych. Ponadto szukamy nowych źródeł
surowca.”

FAST TRACK
Helena Armengol
„Nieustannie pracujemy nad procesem
produkcyjnym, mając na celu kompleksowy
jego nadzór oraz ciągłą optymalizację.”

KONTROLA JAKOŚCI
María Ángeles Marzal
„Kontrolujemy jakość zarówno procesu
produkcji heparyny, jak i produktu finalnego
i gwarantujemy jego zgodność z każdą
farmakopeą na świecie.”

HISZPANIA // SARIA news 21
21

ES

// HISZPANIA

// WYWIAD

„ Heparyna to bardzo istotna
cząsteczka – substancja, która
uratowała życie milionom”

Carlos Raul Aláez
kierownik działu badawczo-rozwojowego
w Business Unit Heparin w Bioibérica

BIOIBÉRICA JEST JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRODUCENTÓW HEPARYNY. CZĄSTECZKA ZOSTAŁA ODKRYTA JUŻ
W 1916 ROKU I DO DZIŚ JEST STOSOWANA W LECZENIU MILIONÓW PACJENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE, ZAPOBIEGAJĄC
ZABURZENIOM ZAKRZEPOWO-ZATOROWYM, ATAKOM SERCA I SCHORZENIOM TĘTNIC, KTÓRE MOGĄ MIEĆ SKUTKI
ŚMIERTELNE. CHCĄC DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O TEJ SUBSTANCJI, POROZMAWIALIŚMY Z CARLOSEM RAUL ALÁEZ,
KIEROWNIKIEM DZIAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W BUSINESS UNIT HEPARIN W BIOIBÉRICA.
// Czym jest heparyna?
Heparyna to cząsteczka, składająca się z bardzo
długich łańcuchów cukrowych i charakteryzująca
się dużym stopniem zasiarczenia, co oznacza,
że ma wiele ładunków ujemnych, zawierająca
sekwencję pięciu cukrów, mogących współdzia
łać z białkami układu krzepnięcia. Jest to sub
stancja endogenna, czyli produkowana przez
organizm; jednak jej biologiczna funkcja
w organizmie jest nieznana. Podana z zewnątrz,
czyli poprzez iniekcję do krwiobiegu, działa
przeciwzakrzepowo.
// Do czego wykorzystuje się heparynę?
W razie wypadku, zranienia czy podczas opera
cji, czyli w przypadkach zwiększonego ryzyka
wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
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w układzie krwionośnym stosuje się prewencyjnie
heparynę. Ponadto otrzymują ją na przykład
pacjenci, wymagający dializowania. Wszystkie
te sytuacje są bowiem związane ze zwiększeniem
ryzyka powstania zakrzepów, a stosowanie
heparyny zapobiega dalszemu rozrostowi ist
niejących już skrzeplin.
// Jaką rolę odegrała heparyna w historii
medycyny?
Bardzo istotną. Wciąż jest fundamentalną czą
steczką, co roku ratuje bowiem życie milionów.
Bez heparyny nie byłoby operacji na otwartym
sercu, ponieważ wszystkim operowanym pa
cjentom podaje się heparynę niefrakcjonowaną.
W terapii medycznej lekarze są zdani na hepa
rynę, ponieważ wiele chorób prowadzi do
zakrzepicy.

// Jakie jest powiązanie spółki Bioibérica
z tą cząsteczką?
Od momentu powstania firmy Bioibérica w roku
1975 jej celem jest specjalizowanie się w produk
cji heparyny i zdobywanie kompleksowej wiedzy
o tej cząsteczce. W enzymatycznym procesie
przetwórczym wytwarzamy heparynę z wieprzo
wej błony śluzowej jelit. Po pozyskaniu tak
zwanej heparyny surowej przechodzimy do jej
ulepszania, by uzyskać czysty produkt jakości
farmaceutycznej. Co piąta zarejestrowana dziś
dawka heparyny pochodzi z zakładu Bioibérica.

Marta Fabregat
kierowniczka działu marketingu w sektorze farmaceutycznym w Bioibérica
„Dwukrotnie leczono mnie heparyną i w obu przypadkach były to działania prewen
cyjne. Pierwszy raz, gdy byłam w ciąży i przez pięć miesięcy nie mogłam wstawać
z łóżka. Aby zapobiec zaburzeniom zakrzepowo-zatorowym wskutek braku ruchu,
codziennie dostawałam zastrzyk z heparyną. Ponadto byłam odżywiana pozajelitowo
i sporządzono dla mnie wysokobiałkowy plan żywieniowy, który miał zapobiec zanikowi
mięśni. Był to bardzo ciężki czas, ale mój lekarz zapewnił mnie, że lek nie stanowi
dla mnie żadnego ryzyka. Wręcz przeciwnie, pomoże mi uniknąć o wiele poważniej
szego schorzenia. Drugi raz dostawałam heparynę z powodu operacji żylaków. Bez
pośrednio po zabiegu podano mi zastrzyk z heparyny w brzuch. Ponieważ obie nogi
miałam zabandażowane, przez kilka miesięcy sama robiłam sobie zastrzyki z heparyny.
Lekarz dał mi ulotkę i wyjaśnił zastosowanie heparyny oraz nauczył, jak robić sobie
zastrzyki.”

Juan Rodriguez
technolog ds. heparyny
„Trzy lata temu zauważyłem u siebie trudności w oddychaniu oraz czułem silny
ucisk w klatce piersiowej. Sądziłem, że ma to związek z przemęczeniem lub pale
niem papierosów. Udałem się do szpitala i tam powiedziano mi, że miałem dwa
udary i zostałem hospitalizowany. Następnego dnia miałem operację. Mój stan
był niestabilny i czułem się wyczerpany. Lekarze mówili, że miałem niewielkie ataki
dławicy piersiowej. Podczas oraz po operacji dostawałem heparynę w zastrzykach
i przez dwa miesiące musiałem codziennie wstrzykiwać sobie heparynę. Nie po
trzebowałem wyjaśnień, dlaczego jest to konieczne. Swoim lekarzom powiedziałem,
że przez ostatnich 26 lat nauczyłem się o heparynie wszystkiego, bowiem pracuję
w miejscu, gdzie jest ona produkowana. Heparyna uratowała mi życie.”

// Czy istnieją różne rodzaje heparyny?
Tak. Bioibérica wytwarza heparynę niefrakcjo
nowaną, czyli cała cząsteczkę. Taka heparyna
jest stosowana tylko w szpitalach, ponieważ
wolno ją podawać wyłącznie pod nadzorem
medycznym. Ponadto Bioibérica produkuje
heparynę w postaci środka farmaceutycznego
dla producentów heparyny drobnocząstecz
kowej. Jest to rodzaj heparyny, którą pacjenci
sami mogą sobie wstrzykiwać w domu i nie
wymaga to nadzoru medycznego.

Badamy jej działanie w leczeniu malarii, raka
i mukowiscydozy. Współpracujemy w tym za
kresie z Ronzoni Institut, najważniejszym na
świecie centrum badawczym w tej dziedzinie.
Firma Bioibérica zdobyła uznanie nie tylko ze
względu na produkcję, lecz także na płaszczyź
nie naukowej.

Czy heparyna ma przyszłość?
Bez wątpienia tak. Potencjał cząsteczki heparyny
i jej pochodnych w opracowywaniu nowych
leków jest przeogromny. Wiadomo, że heparyna
jest ważną substancją o działaniu przeciwzapal
nym, antyrakowym i przeciwpasożytniczym.
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Joan Bassa
kierownik Business Unit Heparin w Bioibérica

// WYWIAD

„Jesteśmy największym producentem
heparyny na zachodzie”
WYWIAD Z JOAN BASSA, KIEROWNIKIEM BUSINESS UNIT HEPARIN W BIOIBÉRICA

// Jakie jest znaczenie heparyny dla
firmy Bioibérica?
Heparyna była pierwszym wytworzonym w Bio
ibérica produktem. Rzeczywiście było to powo
dem założenia firmy w roku 1975. Od tego czasu
jednostka ta wciąż się rozrastała, zwłaszcza
w ostatnich latach, kiedy byliśmy bardzo skupieni
na dalszym rozwoju. Na przykład w roku 2006
wyprodukowaliśmy 700 000 Megas (jednostka
miary dla heparyny; 700 000 Megas to około
3,5 tony), a w roku 2015 przewidujemy produk
cję na poziomie czterech milionów Megas
(około 20 ton). Jest to bardzo duży wzrost!
W niespełna dziesięć lat nasza produkcja sze
ściokrotnie wzrosła.

// Jaki jest cel Business
Unit Heparin?
Mamy dwa cele: zwiększenie produkcji oraz
promowanie prac badawczo-rozwojowych nad
cząsteczką, czyli naszej działalności na płasz
czyźnie naukowej. Jeśli chodzi o produkcję, to
należy wspomnieć, że jesteśmy jedynym przed
siębiorstwem na skalę międzynarodową, które
gwarantuje odtworzenia pochodzenia heparyny
do samego źródła. Kontrolujemy łańcuch pro
dukcyjny od ubojni po wytworzenie środka far
maceutycznego, czego nie robią nasi konkurenci.
Kontroli przez firmę Bioibérica podlega wszyst
ko, od zbiórki śluzówki jelitowej po zakończenie
procesu przetwórczego. Oznacza to całkowitą

integrację etapów produkcyjnych w naszym
przedsiębiorstwie, dzięki czemu znacznie zwięk
sza się nasza konkurencyjność. Poza tym nasze
zakłady znajdują się blisko źródeł surowca. Daje
nam to pewność oraz zapewnia elastyczność,
minimalizuje ryzyka i pozwala na dokładne kon
trolowanie surowca. Rocznie Bioibérica prze
twarza śluzówkę jelitową, pozyskaną z ponad
170 milionów świń.

Wieprzowa śluzówka jelitowa

Kompleks

// Mówimy przecież o produkcie farmaceutycznym, czyż nie?
Oczywiście! W dodatku o produkcie najwyższej
czystości i jakości. Heparyna jest pozyskiwana
z wieprzowej śluzówki jelitowej i dlatego mówiłem

PROCES PRODUKCJI HEPARYNY
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W LICZBACH:
Śluzówka ze:

Produkcja:

170 milionów
świń rocznie

TONY

20 ton
heparyny rocznie

Klienci:
duże firmy farmaceutyczne na całym świecie

Wkład w medycynę: co piąta zarejestrowana na świecie dawka
heparyny pochodzi z zakładu Bioibérica

o źródłach oraz kontroli surowca W firmie Bio
ibérica jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie:
identyfikujemy oraz izolujemy biocząsteczki
o dużej wartości terapeutycznej, do jakich zalicza
się heparyna. Umożliwiają nam to technologie
ekstrakcyjne w najwyższym standardzie oraz wy
specjalizowana karda pracownicza. Gromadzimy
tony śluzówki, by pozyskać z nich kilka kilogra
mów środka farmaceutycznego, który ulepszamy
w naszym centrum produkcyjnym „Probisa”
w pobliżu Barcelony. Proces produkcji odbywa
się z zachowaniem najwyższych standardów ja
kościowych. Posiadamy certyfikaty ISO 9001 oraz
cGMP, a także certyfikaty zarządzania środowi
skowego wg ISO 14001 i EMAS oraz certyfikat
wydajności energetycznej wg ISO 50001. Firma
otrzymała również certyfikat OSHAS 18001
za zapobieganie ryzykom zawodowym oraz SA
8000 za odpowiedzialność społeczną. Stanowimy
pomost pomiędzy dwoma bardzo różniącymi się
od siebie rynkami: gospodarką mięsną i przemy
słem farmaceutycznym. Jedną z naszych moc
nych stron jest zrozumienie potrzeb i wymogów
obu tych światów.

naszym przyjaciołom i krewnym. Chciałbym
podkreślić, że nasza cząsteczka heparyny jest
zgodna z każdą farmakopeą na świecie, a więc
spełnia wymogi jakościowe dla leków.

// Komu sprzedaje się heparynę?
Do grona naszych klientów należą trzy najwięk
sze na świecie firmy, sprzedające droboczą
steczkową heparynę do iniekcji. Zaufali nam
i od lat jesteśmy ich głównym dostawcą. O du
żym znaczeniu firmy Bioibérica świadczy fakt,
iż co piątą zarejestrowaną na świecie dawka
heparyny wyprodukowała Bioibérica. Możliwie,
że heparynę firmy Bioibérica podano już wielu

// Wspomniał Pan wcześniej o strategii
w sektorze naukowym. Co Pan miał
na myśli?
Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach nauko
wych i dzielimy się naszą wiedzą na temat he
paryny. Firma Bioibérica została na przykład
powołana do gremium eksperckiego USP (U.S.
Pharmacopeia; gremium, definiujące standardy
dla wyrobów farmaceutycznych), które spraw
dza możliwość dopuszczenia heparyny pozyski
wanej z wołowej śluzówki jelitowej. Zwrócono
się w tej sprawie do nas, gdyż znana jest nasza
kompleksowa wiedza o cząsteczce. Aktualnie
skupiamy się nie tylko na badaniu heparyny
jako środka przeciwzakrzepowego, lecz badamy
także efekty działania heparyny w leczeniu
między innymi raka, przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc (POCh), malarii, astmy oraz w
zwalczaniu skutków ubocznych transplantacji
organów. Współpracujemy z wiodącymi insty
tutami badawczymi na całym świecie. W wyniku
prac badawczych oraz pozyskiwania heparyny
na skalę przemysłową udało nam się także uzy
skać w procesie produkcyjnym produkty ubocz
ne o dużej zawartości białek, aminokwasów
i peptydów, które znajdują zastosowanie
w agrokulturze oraz żywieniu zwierząt. Dzięki
temu staliśmy się światowym liderem na rynku
produktów ubocznych do produkcji heparyny

Heparyna surowa

Środek farmaceutyczny

nie tylko pod względem ochrony środowiska,
lecz także generując wartość dodaną poprzez
wytwarzanie produktów, posiadających cenę
i etykietę. W wyniku tego powstały dwie kolejne
i silne jednostki organizacyjne, współpracujące
z nami w sektorze związanym z heparyną: Ani
mal Nutrition oraz Plant Physiology. Animal
Nutrition jest jednostką wiodącą w zakresie
produktów ubocznych do wytwarzania hepary
ny, będących źródłem białek i aminokwasów dla
wielu zwierząt. Natomiast w przypadku Plant
Physiology udało nam się opracować szereg na
turalnych nawozów, które są liderem na rynku
i dbają o zdrowie roślin.
// Następny rok będzie miał duże
znaczenie dla heparyny …
Tak, w przyszłym roku będziemy obchodzić 100.
rocznicę odkrycia cząsteczki heparyny. Lek ten
nie jest być może tak sławny, jak na przykład
penicylina czy aspiryna, ale jubileusz ten poka
zuje, jak ważna jest to substancja dla ludzkiego
zdrowia. Na co dzień, w naszych zakładach pro
dukcyjnych i laboratoriach nie zawsze to widać,
ale heparyna codziennie ratuje ludzkie życie.
Wytwarzamy produkt, który od stulecia już
ratuje życie.
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„Oczywiście jest dla nas czymś szczególnym,
oprowadzać po naszych zakładach produkcyjnych
honorowego członka rady nadzorczej grupy
RETHMANN.”
Joan Vila, dyrektor zarządzający w SARIA Hiszpania

SARIA Hiszpania w drodze do rozwoju –
Norbert Rethmann odwiedza zakłady
HISZPAŃSKIE ZAKŁADY GRUPY SARIA MOCNO SIĘ ROZWINĘŁY I MINIONY ROK BYŁ DLA NICH POZYTYWNY.
NORBERT RETHMANN, HONOROWY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ GRUPY RETHMANN MÓGŁ SIĘ O TYM PRZEKONAĆ
PODCZAS SWOJEJ PODRÓŻY PO HISZPANII POD KONIEC PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.

Joan Vila, dyrektor zarządzający w SARIA
Hiszpania: „Z wielką przyjemnością powita
liśmy w naszych zakładach i zaprezentowa
liśmy pozytywny rozwój naszych działań na
rynku hiszpańskim Panu Rethmannowi wraz
z małżonką Irmgard, Panu Gellnerowi, pia
stującemu jeszcze do niedawna stanowisko
członka zarządu w grupie SARIA wraz z żoną,
a także Pana Zölzera, byłego członka rady
nadzorczej koncernu RETHMANN. „Oczywi
ście jest dla nas czymś szczególnym, opro
wadzać po naszych zakładach produkcyjnych
honorowego członka rady nadzorczej grupy
RETHMANN.”

W SARVAL w Almassora, Castellón: (od lewej do prawej) Manfred i Annette Gellner, kierownik filii Enrique
Chinillach, kierownik regionu Hiszpanii północno-wschodniej Josep Lluís Ferre, Irmgard Rethmann,
Heinrich Zölzer oraz Norbert Rethmann

„Bardzo się cieszę, że mogłem osobiście zobaczyć
ten satysfakcjonujący rozwój, jaki grupa SARIA
wcieliła w życie w Hiszpanii. Rozwój zakładów
oraz postępy w różnych dziedzinach są prze
ogromne”, mówi Norbert Rethmann, honorowy
członek rady nadzorczej grupy RETHMANN.
Podczas swojej dziesięciodniowej podróży po
Hiszpanii odwiedził około 20 zakładów zarówno
produkujących substancje farmaceutyczne (Bio
ibérica), jak i zajmujących się przetwarzaniem
produktów ubocznych z uboju oraz przemy
słu rybnego (między innymi SARVAL i Bioceval),
przetwarzaniem odpadów organicznych (ReFood),
czy utylizacją materiałów ryzykownych z rolnic
twa i przemysłu mięsnego (SecAnim), a także
produkcją biodiesla (ecoMotion).

Grupa SARIA działa na terenie Hiszpanii
już od 1995 roku. W ostatnich latach
działalność została rozszerzona,
Arteixo
a także zoptymalizowano za
Cerceda*
kłady produkcyjne i logistyczne.
Vigo*
Kamieniem milowym ostatnich
lat były udziały w firmie Bioibéri
ca, nabyte w roku 2011 oraz zwięk
szone do 90 procent w 2014 roku,
jak również połączenie koncernu SARIA
z grupą GARNOVA w roku 2013 oraz
integracja działalności hiszpańskiej spółki
Teeuwissen w 2014 roku. Wszystkie zakłady
należące do grupy SARIA w Hiszpanii za
trudniają łącznie ponad 1 300 pracowników.
* Udział
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Norbert Rethmann pokonał prawie 1 700 k
ilometrów podczas podróży po Hiszpanii:
„Podróż po kraju i zwiedzanie różnych zakła
dów koncernu SARIA było to bardzo miłym
doświadczeniem – to ogromna przyjemność
dla mnie i osób towarzyszących.”

St. Esteve d'en Bas
Llerona

Térmens
San Martín y Mudrián
Madryt

Begudà
Palafolls

Granollers
Montmeló Barcelona
Olèrdola

Santa Bàrbara
Arganda del Rey

Humanes de Madrid

Almassora

La Puebla del Montalbán

Jaén

Zakłady grupy SARIA
w Hiszpanii

// UK

Budowa nowego zakładu ReFood w Dagenham –
rozbudowa zakładu w Doncaster
REFOOD ZBIERA I PRZETWARZA ODPADY I PRZETERMINOWANĄ ŻYWNOŚĆ W CAŁEJ EUROPIE. POWSTAJE Z NICH ENERGIA
ODNAWIALNA ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI NAWOZY. W DAGENHAM, 20 KILOMETRÓW NA WSCHÓD OD LONDYNU, POWSTANIE
TRZECI W WIELKIEJ BRYTANII ZAKŁAD REFOOD. POCZĄTEK BUDOWY ZAPLANOWANO NA STYCZEŃ 2016 ROKU. NIEDAWNO
ZAKOŃCZONO TAKŻE ROZBUDOWĘ WYTWÓRNI BIOGAZU W BRYTYJSKIM DONCASTER.
„Cieszymy się na myśl o budowie naszej nowej
filii ReFood w Dagenham”, mówi Philip Simp
son, kierownik działu sprzedaży w SARIA UK.
„Od dawna chcieliśmy stworzyć zakład na
najwyższym poziomie technicznym w pobliżu
stolicy Wielkiej Brytanii. Mamy w tym regionie
wielu znanych klientów i oczywiście największe
zagęszczenie ludności w całym Zjednoczonym
Królestwie.” Roczna wydajność nowego zakładu wyniesie 160 000 ton i pozwoli na wyprodu
kowanie 2 000 metrów sześciennych metanu,
który po uzdatnieniu będzie dostarczany do
publicznej sieci gazowej. Ilość ta odpowiada
energii na poziomie 22,7 megawatogodzin.
Niedawno przeprowadziliśmy także dużą in
westycję w istniejącym zakładzie w Doncaster:
rozbudowa pozwoliła zwiększyć wydajność nie
mal dwukrotnie. Obecnie rocznie przetwarza się
do 160 000 ton odpadów żywności z hrabstwa
Yorkshire i Humberside. Po dotarciu na stację
rozładunkową odpady te przechodzą w firmie
ReFood wiele etapów przetwórczych: są roz
drabniane, rozpakowywane i zgodnie z rozpo
rządzenie EU przez godzinę podgrzewane do
temperatury powyżej 70 stopni Celsjusza, co za
pewnia ich higienizację. Następnie masa trafia
do instalacji biogazu. Powstający w niej biogaz
jest przetwarzany w elektrociepłowni blokowej
(BHKW) na energię elektryczną. Wytwórnia bio
gazu w Doncaster ma wydajność rzędu około
5 megawatów (MW) i zaopatruje w przyjazną
klimatowi energię ponad 12 000 gospodarstw
domowych w regionie.
Oprócz dwóch nowych fermentorów o pojem
ności 3 700 ton w ramach rozbudowy zain
stalowano też dodatkowe systemy odbiorcze
i magazynowe. Dodano również dwa generatory
o mocy 1,1 MW. Dzięki rozbudowie stworzyliśmy
30 nowych miejsc pracy w dziale transportu,

Widok modelu nowego zakładu w Dagenham: od wiosny 2017 roku będzie tam przetwarzanych 160 000
ton odpadów spożywczych i przeterminowanej żywności na przyjazną klimatowi energię

sprzedaży, administracji, produkcji oraz utrzy
mania ruchu. Philip Simpson wyjaśnia: „Rozbu
dowa zakładu ReFood w Doncaster jest ważną
inwestycją dla koncernu SARIA. Możemy dzięki
niej sprostać teraz dużemu popytowi na kom
pleksowe rozwiązanie w zakresie zbiórki odpadów
spożywczych oraz ich rozsądnego przetwarza
nia. Nie chce się wierzyć, że już po trzech latach
od otwarcia zakładu musieliśmy go rozbudowy
wać, ponieważ rośnie świadomość ekonomiczna
i ekologiczna restauratorów oraz sprzedawców
detalicznych, którzy nie oddają już odpadów
spożywczych na wysypiska.”
W procesie odzysku w firmie ReFood nie po
wstają odpady. Uzyskiwany w wytwórni bioga
zu na koniec procesu fermentacji produkt służy
lokalnym rolnikom za wysokiej jakości certy
fikowany nawóz. Znany pod nazwą „ReGrow”
zrównoważony bionawóz jako pierwszy zastę
puje nie tylko nawozy chemiczne, lecz zamyka
także obieg substancji odżywczych – z pola
na stoły i z powrotem.

Rozbudowa ReFood w Doncaster jest częścią
większych planów inwestycyjnych przedsię
biorstwa. SARIA UK zainwestowała właśnie
w nowy zakład w Widnes, który otwarto wiosną
2014 roku. Trzeci w Wielkiej Brytanii zakład
ReFood w Dagenham ma być gotowy wiosną
2017 roku. Philip Simpson: „Cały zespół ReFood
cieszy się z możliwości kontynuowania oferty,
związanej z zaletami przetwarzania odpadów
spożywczych – kierowanej w przyszłości do
większego grona klientów. Wytwarzając więcej
energii odnawialnej, zbliżamy się do celu, jakim
jest ochrona i oszczędne korzystanie z paliw ko
palnych. Nasza firma dąży do tego, aby do roku
2020 na wysypiskach nie było już żadnych od
padów spożywczych. Dlatego rozbudowa za
kładu w Doncaster była ważnym i niezbędnym
posunięciem. Z radością oczekujemy kolejnego
rozdziału w historii koncernu, jakim jest budowa
zakładu w Dagenham.”
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Weterynaryjne składniki Petfood z Holandii
JAKO PRODUCENT WYSOKIEJ JAKOŚCI WYROBÓW SARIA JEST WIELOLETNIM PARTNEREM PRZEMYSŁU PETFOOD.
TRADYCYJNIE DOSTARCZAŁA GŁÓWNIE PÓŁPRODUKTY DO PRODUKCJI SUCHEJ KARMY DLA PSÓW I KOTÓW.
W CENTRUM UWAGI ZNALAZŁY SIĘ RÓWNIEŻ KARMY MOKRE ORAZ WETERYNARYJNE, ZWŁASZCZA PO PRZEJĘCIU
GRUPY TEEUWISSEN. RICHARD BROEKMEIJER JEST MENEDŻEREM DZIAŁU SPRZEDAŻY W SEKTORZE PETFOOD
W TEEUWISSEN CUIJK W HOLANDII.

Surowce pochodzą z różnych krajów,
dzięki czemu możemy zaoferować
klientomróżnorodne produkty

TEEUWISSEN

Zdrowe i zbilansowane żywienie naszych zwie
rząt domowych jest kluczowe dla ich zdrowia.
Przedsiębiorstwa grupy SARIA od wielu lat do
starczają wysokiej jakości białka i tłuszcze zwie
rzęce do produkcji suchych karm. Wzbogaceniem
w zakresie karm weterynaryjnych dla koncernu
SARIA jest przede wszystkim grupa przedsię
biorstw Teeuwissen, posiadająca wieloletnie
doświadczenie na tym polu oraz kompetencje.
Koncern SARIA posiadał udziały w spółce już
w 2012 roku, a w 2014 roku w całości przejął
Teeuwissen. W holenderskim zakładzie Teeuwissen
w Cuijk dużą uwagę koncentruje się na produk
tach z sektora karm weterynaryjnych. Richard
Broekmeijer, menedżer działu sprzedaży Petfood:
„Nasi klienci doceniają fakt, iż możemy dostar
czać nie tylko produkty mięsne od różnych
gatunków zwierząt, ale także mieszanki, które
produkujemy według indywidualnych receptur.”
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Wysokiej jakości surowce
Surowce ze świeżych produktów ubocznych,
pochodzących na przykład od krów, świń czy
drobiu są gromadzone w zakładzie Cuijk i zbie
rane na obszarze w obrębie 250 kilometrów.
Jagnięcina jest na przykład sprowadzana w za
mrożonej formie głównie z Anglii oraz Irlandii.
Inne rodzaje pochodzą z krajów na całym świe
cie; z Australii na przykład mięso z kangura
i strusia. Jakość surowców determinuje wartość
produktu. „Około 90 procent surowców posiada
jakość wymaganą dla żywności. Jest tylko jeden
powód, dla którego tak duże ilości zdatnych do
spożycia produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego trafiają do karm dla zwierząt do
mowych, a nie do przemysłu spożywczego:
Na rynku spożywczym jest zbyt mały popyt na
tego typu produkty uboczne, jak na przykład
nerki wieprzowe czy serca drobiowe”, wyjaśnia
Broekmeijer.

Produkty do produkcji karm dla zwierząt
domowych w Europie
Teeuwissen może zaoferować swoim klientom
szeroką paletę wysokiej jakości produktów.
Począwszy od kostek mięsa, poprzez wiele pro
duktów charakteryzujących się czystością od
mianową, po mieszanki różnych produktów
ubocznych według indywidualnych receptur
klientów,którzy mogą przetworzyć te półpro
dukty dzięki optymalnie zgranej w czasie do
stawie, dostosowanej bezpośrednio do ich
procesów produkcyjnych. Zgodnie z życzeniem
klienta produkty są rozdrabniane do wielkości
od 40 do 2 mm i dostarczane do klienta świeże
lub głęboko mrożone w postaci płyt. „Obecnie
produkujemy do 80 różnych mieszanek”, infor
muje Broekmeijer. „Dla naszych klientów waż
na jest relacja oparta na zaufaniu. Mogą oni
upraszczać swoje procesy produkcyjne i jedno
cześnie mieć pewność, że w naszym zakładzie
przetwarzamy zamówione gatunki w podanych
ilościach i produkujemy z nich żądany produkt.”
Wyprodukowane mieszanki zawierają indywidu
alne, wskazane przez klienta produkty uboczne.
Jedna z pierwszych mieszanek, wyprodukowa
nych przez Teeuwissen zawierała na przykład
określoną ilość krowich wymion oraz skór dro
biowych. Kraje europejskie są rynkiem zbytu
półproduktów z sektora karm weterynaryjnych,

wyprodukowanych w Teeuwissen Cuijk, a głów
nymi odbiorcami są Niemcy i Holandia. Dla wiel
kich międzynarodowych producentów karm dla
zwierząt domowych, jak i dla klientów lokalnych
ważne jest bezpieczeństwo i jakość. „W naszych
produktach liczy się skład analityczny. Jakość
produktu determinuje zawartość białka, tłuszczu,
wody i popiołu. Coraz bardziej liczą się też wy
mogi mikrobiologiczne wobec produktu”, ob
jaśnia Broekmeijer. „Jednak w zależności od
dalszego przetwarzania każdy z klientów ma
bardzo specyficzne życzenia i wymagania wo
bec naszych produktów czy wielkości jednostki
opakowaniowej.” Najważniejsza dla wszystkich
klientów jest czystość produktu. Teeuwissen
kontroluje wszystkie etapy, od ubojni, poprzez
produkcję, aż po transport do klienta, co czyni
z firmy pewnego i niezawodnego partnera.
„Jesteśmy świadomi wyjątkowej wrażliwości na
szych klientów oraz ich klientów i posiadamy
wysokie kompetencje, pozwalające nam sprostać
owym oczekiwaniom”, podkreśla Broekmeijer.
Rynek z dużym potencjałem
Wet Petfood to odrębny rynek, będący w nie
ustannym ruchu: Obecnie zauważa się tendencję
do mniejszych opakowań. Nie produkuje się już
dużych puszek z porcjami na cały tydzień czy
parę dni, a raczej mniejsze tacki aluminiowe

oraz saszetki z jedną porcją karmy. Równo
cześnie należy odnotować wyraźne ukie
runkowanie na specjalizację pod względem
przetwarzanych surowców. Broekmeijer:
„Właściciele zwierząt domowych chcą zapew
nić swoim psom i kotom zróżnicowane
pożywienie oraz zaoferować różne smaki.
Teeuwissen jest w stanie dostarczyć przemy
słowi Petfood niezbędne półprodukty. Specjal
ne wymagania klientów w zakresie smaku
i składu mieszanek możemy konsekwentnie
spełniać poprzez indywidualne podejście.”
Teeuwissen stawia na długofalowe relacje
z klientami, które cechują się zaufaniem oraz
niezawodnością. „Dla naszych klientów waż
na jest elastyczność, zgranie w czasie oraz do
kładność w realizacji specyficznych wymogów”,
podkreśla specjalista ds. Petfood.
Również inne zakłady SARIA wytwarzają pół
produkty dal sektora Wet Petfood. Należą do
nich zakłady w Anglii, Francji, Hiszpanii, Polsce
oraz USA. Dzięki dużej liczbie zakładów grupa
SARIA jest trzecim na terenie UE dostawcą dla
przemysłu Wet Petfood. Broekmeijer: „Petfood
to rozwijający się rynek, na którym dostrzega
my duży i długotrwały potencjał.”

„Jesteśmy świadomi wyjątkowej
wrażliwości naszych klientów oraz
ich klientów i posiadamy wysokie
kompetencje, pozwalające nam
sprostać owym oczekiwaniom.”
Richard Broekmeijer, menedżer ds. sprzedaży w sektorze
Petfood w Teeuwissen Cuijk w Holandii

Richard Broekmeijer pracuje w przedsiębiorstwie już 18 lat. Dokładnie zna produkty: począwszy od świeżego surowca, po głęboko mrożone płyty z różnymi gatunkami
mięs, które firma Teeuwissen rozdrabnia i miesza zgodnie z indywidualnymi życzeniami klienta
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Food Ingredients & Specialties

TEEUWISSEN

FI&S od kuchni
NA POCZĄTKU 2015 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO FOOD INGREDIENTS & SPECIALTIES (FI&S) DOŁĄCZYŁO DO GRUPY SARIA.
FIRMA FI&S, W KTÓREJ TEEUWISSEN MA PAKIET WIĘKSZOŚCIOWY, OPRACOWUJE I PRODUKUJE SKROJONE NA MIARĘ,
FUNKCJONALNE SKŁADNIKI, KTÓRE STANOWIĄ WARTOŚĆ DODANĄ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM. NA PIERWSZY RZUT OKA
WYDAJE SIĘ, ŻE FI&S ORAZ GRUPA SARIA NIE MAJĄ ZBYT WIELE WSPÓLNEGO, JEDNAK FUZJA TYCH DAŁA WIĘCEJ, NIŻ
MOŻNA BY SĄDZIĆ. RICK OLSTHOORN, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W FI&S, UMOŻLIWIA ZAJRZENIE DO PRZEDSIĘBIORSTWA
OD KUCHNI.

TRWAŁOŚĆ

OBJĘTOŚĆ

STRUKTURA

KOLOR

TEKSTURA

PANIERKA

SPOIWO
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Z lewej: Mieszanki do ostrzykiwania często
są używane w przemyśle nie tylko do
poprawiania struktury i delikatności ryb oraz mięsa,
lecz także do polepszenia smaku produktu
Z prawej: W „kuchni” FI&S opracowuje się
wszystkie nowe mieszanki oraz poddaje licznym
testom. Rocznie FI&S produkuje ponad 2 000
składników dla przemysłu spożywczego

„Wchodząc do naszej „kuchni”, naszego laborato
rium, wielu dziwi się, widząc naszych technolo
gów ds. żywności, jak przyrządzają klopsiki
mięsne, sznycle czy przekąski. Składniki nie są
bezpośrednio łączone z produktem konsumpcyj
nym, ale jest to dokładnie to, co sprzedajemy –
funkcjonalna mieszanka, specjał, rozwiązanie
lub koncept dla przemysłu, zajmującego się
przetwarzaniem żywności”, wyjaśnia Rick
Olsthoorn, dyrektor zarządzający w FI&S.
Przedsiębiorstwo zostało założone w styczniu
2005 roku, a siedziba mieści się w pobliżu Ma
astricht w Holandii. FI&S zaopatruje przemysł
przetwórstwa żywności w funkcjonalne skład
niki, polepszające takie cechy, jak na przykład
struktura, tekstura, ścisłość, panierka, objętość,
trwałość, smak i kolor. Olsthoorn: „Dzięki na
szej działalności produkty naszych klientów
zyskują na wartości.”

„Poprzez analizy odkrywamy tajemnice sięgającej
setek lat sztuki kulinarnej i przekształcamy je
w receptury, które są zgodne z wzorcami prze
mysłowymi. Dobrym przykładem jest przepis
na przyrządzenie sznycla, który jest niezmienny
od zawsze: mięso obtacza się w mące, moczy
w surowym jajku i obtacza w tartej bułce. Każdy
składnik spełnia jakąś funkcję: przyczepność,
sklejenie i chrupkość – całość tworzy panierkę.”
FI&S określa najlepsze składniki i surowce –
naturalne lub syntetyczne – i w oparciu o owe
składniki opracowuje unikatową recepturę,
zwaną „blend” (pl. mieszanka) do zastosowań
w przemyśle spożywczym. Taka precyzyjnie
określona mieszanka jest łatwa do stosowania
w przetwórstwie przemysłowym, cechuje się
dobrym stosunkiem ceny do jakości i przyczynia
się do utrzymania stałej jakości produktu koń
cowego.

Co łączy FI&S z grupą SARIA
Odkrywanie tajemnic sztuki kulinarnej
Firma FI&S opracowała szeroki asortyment
Wiele ze stosowanych przez firmę FI&S składni
wysokiej jakości produktów. Gama produktów
ków pochodzi od zwierząt; pozyskuje się je z pro
obejmuje mieszanki do nastrzykiwania i tak zwa duktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
„Na tym polu widzimy powiązanie z grupą SARIA”,
ne mieszanki tumbling, marynaty i przyprawy,
ciasta i panierki, mieszanki wiążące, a także aro objaśnia Olsthoorn. „Stosujemy aminokwasy,
maty. Zewnętrzny dział badawczo-rozwojowy
mączki, skrobię, białka, fosforany, sorbiniany,
firmy FI&S opracowuje wciąż nowe, skrojone na siarczyny, sole, tłuszcze, enzymy i wiele innych
miarę produkty dla swoich klientów. Olsthoorn:
składników. Poszczególne składniki łączymy
w recepturach do specjalnych zastosowań
w przemyśle spożywczym. Dzięki temu zwięk
szamy wartość surowców w naszej grupie.
Jednocześnie generujemy dla naszych klientów
wartość dodaną pod względem funkcjonalności,
jakości oraz ceny. Zyskują na tym również klienci
końcowi – konsumenci.” Celem grupy SARIA
jest osiągnięcie trwałych efektów synergistycz
nych pomiędzy poszczególnymi jednostkami
koncernu. FI&S nie jest w tym zakresie żadnym
wyjątkiem i optymalnie integruje się z grupą.
„Dobrym przykładem jest projekt realizowany z

naszą spółką siostrzaną LIPROMAR w Cuxhaven,
dotyczący funkcjonalnych białek z pozyskiwa
nych z łososia produktów ubocznych”, informuje
Noud van Stekelenburg, kierownik działu sprze
daży w FI&S. „Pracujemy nad mieszanką, która
zawiera te białka i testujemy ją w naszej „kuchni”.
Po pomyślnym zakończeniu fazy testów udamy
się do naszych klientów z przemysłu rybnego,
pokażemy nasz produkt do żywności – na przy
kład do ostrzykiwania wędzonych łososi czy
burgerów rybnych – i przeszkolimy ich z jego
zastosowania.”
Przyszły rozwój
FI&S opracowuje nowe produkty do zastosowań
w żywności oraz receptury na bazie zarówno
dostępnych, jak i nowych surowców. Van Stek
elenburg: „Dzięki obszernej wiedzy w zakresie
surowców, procesów i zastosowań w sektorze
żywnościowym jesteśmy w stanie wygenerować
dla naszych dostawców, klientów oraz ich klien
tów wartość dodaną. Obecnie skupiamy się
w naszej działalności na funkcjonalności tech
nologicznej dotyczącej produktów spożywczych,
w przyszłości będziemy zmierzać w kierunku
zawartości substancji odżywczych – takich
jak białka, tłuszcze, witaminy i antyoksydanty.”
Jednak w przyszłości możliwa jest także współ
praca z innymi sektorami przemysłowymi, jak
na przykład Petfood, przemysł farmaceutyczny
czy kosmetyczny. „Produkty spożywcze są ideal
ną siłą napędową dla różnych działań funkcjo
nalnych i będziemy pionierem w rozwoju tych
nowych rynków. Jesteśmy przekonani, że mamy
właściwe surowce zarówno w spółce FI&S, jak
i w grupie SARIA, by realizować przyszłościowe
zadania”, mówi Rick Olsthoorn. „Ludzkość za
wsze będzie miała potrzebę wyżywienia się.
Zmieniać będzie się jedynie sposób. Firma FI&S
jest gotowa, w znaczącym stopniu przyczynić
się do tego rozwoju w przemyśle spożywczym.”

Rick Olsthoorn, dyrektor zarządzający (z lewej) i Noud van Stekelenburg, kierownik działu sprzedaży w FI&S
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Nowe rynki dla olejów oraz białek rybich
PO SIEDMIU MIESIĄCACH BUDOWY FIRMA LIPROMAR OTWORZYŁA W STYCZNIU 2015 ROKU BRAMY NOWEGO ZAKŁADU
PRODUKCYJNEGO W CUXHAVEN. PRZETWARZA SIĘ TU POCHODZĄCE Z PRZEMYSŁU RYBNEGO ŚCINKI, PRODUKUJĄC
OPRÓCZ CZYSTYCH ODMIANOWO OLEJÓW RÓWNIEŻ BIAŁKA – W OBU PRZYPADKACH W SPOŻYWCZEJ JAKOŚCI.
PHILIPP SCHRÖDER, KIEROWNIK ZAKŁADU LIPROMAR, REFERUJE PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRODUKCYJNE.
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Philipp Schröder od czerwca 2014 roku
pełni funkcję kierownika zakładu
LIPROMAR w Cuxhaven. Ma 28 lat,
studiował biotechnologię i w roku 2012
przyszedł odbywał w firmie praktyki

Zdjęcie: Björn Marnau/FischMagazin

// Panie Schröder, jak wyglądał okres
planowania i budowy nowego zakładu?
Obserwowanie budowy od samego początku
było to dla mnie ekscytującym doświadczeniem.
Faza planowania i budowy przyniosła ze sobą
także wyzwania, z którymi trzeba było się
uporać. Uroczyste otwarcie zakładu było ukoro
nowaniem tego ekscytującego okresu i jedno
cześnie początkiem nowej, pełnej wydarzeń
fazy, w której trzeba było uruchomić produkcję.

Od tej chwili linia do produkcji oleju rybiego
pracowała przez całą dobę i sprawdzaliśmy
maksymalną moc przerobową. Dostosowaliśmy
także proces osuszania na linii produkcji białek,
dzięki czemu mogliśmy w maju przetestować
i zoptymalizować proces produkcji pod kątem
właściwości produktu. Chodziło tu konkretnie
o parametry w procesie przetwarzania, mające
wpływ na funkcjonalność białek. Po przeprowa
dzonym w maju pomyślnym audycie IFS (Inter
national Featured Standards) mogliśmy od
czerwca zwiększyć prędkość produkcyjną.

// Jakie doświadczenia przyniósł rozruch?
W styczniu i lutym pracowaliśmy w trybie
dwuzmianowym i testowaliśmy linię. W razie
potrzeby dokonywaliśmy modyfikacji przy ma
szynach. Ponadto odbywały się szkolenia perso
nelu. W marcu przeszliśmy w tryb trzyzmianowy.

// O czym należy pamiętać w przypadku
surowca i jego dalszego przetwarzania?
LIPROMAR przetwarza produkty uboczne z prze
twórstwa ryb, nie łowi się zatem w tym celu ryb.
Dużą wagę przywiązujemy do świeżości i wyso

kiej jakości surowca, który pochodzi między
innymi z połowów i hodowli z certyfikatem
MSC/ASC (Marine/Aquaculture Stewardship
Council). Codziennie są zbierane ścinki z łososia,
będące produktem ubocznym w przemyśle prze
twórstwa ryb. Od filetowanie w zakładach prze
twórstwa rybnego nie mija zatem więcej niż
doba i surowiec trafia do naszego zakładu. Wą
troby z dorsza kupujemy tylko schłodzone, nie
mrożone. Podjęliśmy taką decyzję, aby móc
lepiej ocenić świeżość surowca. Podczas całego
transportu z zakładów przetwórstwa rybnego
do naszych zakładów nie wolno przerwać łańcu
cha chłodniczego. Po dotarciu do naszego ma
gazynu surowiec zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest schładzany do 2°C i jak najszybciej
przetwarzany.

13 stycznia 2015 roku nacisnęli przycisk Start: od
lewej do prawej Manfred Gellner, były dyrektor
zarządzający w LIPROMAR, Bodo von Holten, dyrektor
zarządzający LIPROMAR, Norbert Rethmann oraz
burmistrz Cuxhaven, dr Ulrich Getsch
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Surowcem do produkcji olejów
i białka są pochodzące z przemysłu
rybnego ścinki

Z 500 ton takich produktów ubocznych
powstaje 90 ton oleju z łososia i wątroby
dorsza oraz 30 białka z łososia

// W jakich produktach spożywczych można
stosować oleje i białka rybie?
Olej rybi jest bogaty w zdrowe kwasy tłuszczowe
omega-3. Stosuje się go głównie jako suplement
żywnościowy, na przykład w postaci kapsułek.
Nie mówimy tu o rafinowanym, lecz o natu
ralnym oleju, który zachowuje wszystkie swoje
zdrowe składniki i jest produktem wyjątkowym.
Funkcjonalne białka rybie stosuje się w przemy
śle spożywczym w produktach rybnych. Pełnią
one funkcję naturalnych substancji aromatycz
nych czy emulgatora, trwale wiążącego tłuszcz
i wodę. Łatwo można to objaśnić na przykładzie
burgera rybnego: Przyjmijmy, że przyrządzamy
hamburgera rybnego i smażymy go na patelni.
Rozpadłby się w najlepszym razie podczas ob
racania. Tego problemu nie mamy w przypad
ku zastosowania funkcjonalnych białek rybich;
mięso zachowuje swoją formę i w naturalny
sposób zyskuje też na smaku. Innym przykła
dem zastosowania jest pasta rybna do kanapek.
Funkcjonalne białka wiążą wodę i sprawiają, że
pasta ma delikatniejszą konsystencję. Widzę
wielki potencjał w możliwości stosowania białek.
Dlatego ważna jest ścisła współpraca z naszymi
dostawcami surowca, ponieważ przedstawiciele
przemysłu przetwórstwa ryb są jednocześnie
naszym klientem. Musimy dobrze znać potrzeby
naszych klientów pod względem właściwości
produktów. Dlatego w przypadku nowych pro
duktów i obszarów zastosowania nasz dział
badawczo-rozwojowy musi współpracować
z działem badawczo-rozwojowym klienta.

// Od jakiegoś czasu LIPROMAR produkuje
nie tylko surowy olej dla przemysłu
spożywczego, lecz przerabia go na produkt
końcowy. Co jest w tym szczególnego?
Wyprodukowany olej był dotychczas poddawany
przez klienta dalszym procesom przetwarzania
w celu wytworzenia produktu dla konsumenta,
a teraz dostarczamy oleje rybie, które alterna
tywnie można zaoferować konsumentowi także
bez dalszego przetwarzania czy rafinacji. Nie
zbędny do tego wzrost jakości osiągnęliśmy
dzięki wyselekcjonowanym surowcom oraz
ulepszeniom procesu przetwarzania. W przy
padku oleju z wątroby dorsza konieczna jest na
przykład obróbka aktywnym węglem. Pozwala
ona na odfiltrowanie z oleju toksyn, które ryba
może gromadzić w naturalny sposób wskutek
wpływów środowiskowych. Produkowany przez
nas olej spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem
ze strony naszych klientów. Oczywiście zdajemy
sobie sprawę z tego, że chodzi tu o produkt
niszowy, który jednak całkiem dobrze wpisuje
się w naszą paletę produktów pod względem
ukierunkowania na światowe rynki.
// Tradycja i innowacja w firmie LIPROMAR –
jak to się ma względem siebie?
Przetwarzanie ryb i produktów ubocznych z ryb
na olej i białka cieszy się w Cuxhaven długą tra
dycją. LIPROMAR GmbH jest spółką zależną Bio
ceval (dawniej VFC). Natomiast spółka Bioceval
powstała wskutek połączenia zasiedziałych na

Przykładem zastosowanie funkcjonalnych białek jest
burger rybny: Dzięki właściwości wiązania wody białka
te powodują, że mięso nie rozpada się podczas smażenia
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terenie Cuxhaven zakładów, które działały tu od
roku 1912 i przetwarza ściski z ryb na składniki,
wykorzystywane w przemyśle paszowym oraz
Petfood. Od momentu założenia w roku 2011
celem firmy LIPROMAR jest sprawienie, by po
chodzące z przemysłu rybnego ścinki można
było wykorzystywać w produktach spożywczych.
Pierwszym krokiem w tym kierunku była produk
cja charakteryzującego czystością odmianową
oleju rybiego w jakości spożywczej. Drugim kro
kiem było pozyskanie przez nas funkcjonalnych
białek dla przemysłu spożywczego poprzez ich
wyekstrahowanie, poddanie obróbce oraz od
dzielenie w procesach separacyjnych, a następnie wysuszenie na proszek. Opracowując
i optymalizując ten proces produkcyjny współ
pracowaliśmy ściśle z urzędami, instytucjami
naukowymi oraz partnerami z sektora przemy
słowego. Również w przyszłości chcemy
w ten sposób ulepszać nasze procesy produk
cyjne, wytwarzać nowe produkty i zdobywać
nowe rynki. Doświadczenie przedsiębiorstwa
tworzy podstawę dla innowacji.
// Panie Schröder, bardzo dziękuję
za rozmowę.

// GRUPA

Zmiany personalne w zarządzie SARIA:
Manfred Gellner przekazuje władzę
Larsowi Krause-Kjær
PO ODEJŚCIU MANFREDA GELLNERA Z ZARZĄDU
SARIA Z DNIEM 1 MAJA 2015 ROKU JEGO OBOWIĄZKI
PRZEJĄŁ LARS KRAUSE-KJÆR. MANFRED GELLNER
POZOSTANIE DORADCĄ W GRUPIE SARIA.

Lars Krause-Kjær (z lewej) i Manfred Gellner

30 kwietnia 2015 roku Manfred Gellner zakoń
czył swoją aktywność zawodową i opuścił szeregi
zarządu SARIA, by oddać się przed wszystkim
sprawom prywatnym. Dr Kurt Stoffel, prezes
zarządu w grupie SARIA: „Chciałbym również
w imieniu kolegów z zarządu podziękować
Manfredowi Gellnerowi za wyjątkowe zaanga
żowanie. Przede wszystkim jednak chciałbym
podziękować za jego w kolegialność, która
w znaczącym stopniu kształtowała poprzez dzia
łania zarządu rozwój grupy SARIA. Cieszymy
się, że pozostanie w grupie SARIA jako głos
doradczy.”

Gellner pracował na rzecz grupy SARIA prawie
29 lat. W imieniu rodziny Rethmann chciałbym
wyrazić naszą wdzięczność za wieloletnią wier
ność naszej firmie oraz wielkie uznanie za wy
jątkowe zaangażowanie w tym okresie.”

Podczas uroczystego pożegnania zabrał głos
również Norbert Rethmann, honorowy członek
rady nadzorczej grupy RETHMANN: „Manfred

Lars Krause-Kjær, dyrektor zarządzający dzia
łalnością koncernu SARIA na rynku duńskim
oraz szwedzkim, został powołany do zarządu

Manfred Gellner: „Spędzony w tym przed
siębiorstwie czas był dla mnie piękny i pełen
przeżyć. Chciałbym serdecznie podziękować
zwłaszcza za swobodę w dynamicznym rozwoju
własnych działań oraz zaufanie, jakiego do
świadczyłem zarówno ze strony kolegów, jak
i rodziny przedsiębiorców.”

z dniem 1 maja 2015 roku. Oprócz Europy
Północnej do zakresu jego
odpowiedzialności wchodzi także Europa
Środkowa i Wschodnia, a także działalność
w ramach ecoMotion. W związku z tym Lars
Krause-Kjær przejmuje odpowiedzialność
między innymi za obszary, podlegające dotąd
Manfredowi Gellnerowi. Lars Krause-Kjær ma
49 lat i razem z żoną oraz dwojgiem dzieci
mieszka w Egaa, Dania.
Od maja 2015 roku w skład zarządu SARIA
wchodzą następujące osoby: dr Kurt Stoffel
(prezes zarządu), Jean Louis Hurel, Lars Krause-
Kjær, Tim Schwencke oraz Franz-Bernhard Thier.

„Manfred Gellner pracował na rzecz grupy SARIA prawie 29 lat. W imieniu rodziny
Rethmann chciałbym wyrazić naszą wdzięczność za wieloletnią wierność naszej
firmie oraz wielkie uznanie za wyjątkowe zaangażowanie w tym okresie.”
Norbert Rethmann, honorowy członek rady nadzorczej grupy RETHMANN
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Zmiana pokoleń w gremiach grupy
RETHMANN – większa władza
decyzyjna dla oddziałów

NA PRZEŁOMIE ROKU RODZINNE PRZEDSIĘBIORSTWO ZMIENIŁO SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI RETHMANN SE ORAZ JEJ TRZECH ODDZIAŁÓW, DOKONUJĄC W TEN SPOSÓB ZMIANY POKOLEŃ.
W SKUTEK ZMIAN PERSONALNYCH RETHMANN SE & CO. KG JAKO HOLDING FINANSOWY ZAJMIE POZYCJĘ
DRUGOPLANOWĄ; AUTONOMICZNE ODDZIAŁY SARIA, REMONDIS ORAZ RHENUS MAJĄ WIĘKSZĄ WŁADZĘ
DECYZYJNĄ.

Z dniem 31 grudnia 2014 roku dr Peter Nölke –
po ukończeniu 70. roku życia – opuścił szeregi
rady nadzorczej w RETHMANN SE. Był członkiem
gremium od 1999 roku i w ciągu 15 lat swojej
pracy aktywnie wspierał firmę swoim doświad
czeniem oraz licznymi cennymi radami. „W imie
niu udziałowców grupy RETHMANN chciałbym
wyróżnić i uhonorować Pana dra Nölke za jego
zaangażowanie oraz dobre rady, a także kon
struktywną krytykę przez te wszystkie lata”,
powiedział dr Martin Rethmann, prezes rady
nadzorczej w RETHMANN SE. Również w dniem
31 grudnia 2014 roku zarząd RETHMANN SE
opuścił Reinhard Lohmann, który został powołany
do rady nadzorczej spółki. W rodzinnym przedsię
biorstwie pracował na kierowniczym stanowisku
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od ponad 35 lat; przez ostatnich siedem lat
pełnił funkcję prezesa zarządu. W tym okresie
firma przeżyła wielki rozwój, zwiększając swoje
obroty z 35 milionów DM (marek niemieckich)
na notowane obecnie ponad 12 miliardów euro.
Dr Martin Rethmann: „Już sam ten wzrost ob
razuje uznanie oraz wdzięczność, jaką darzą
Pana Lohmanna rodzinni udziałowcy. Cieszymy
się, że Pan Lohmann jako zastępca prezesa
rady nadzorczej nadal będzie nam towarzyszył
w rozwoju spółki RETHMANN SE w roli doradcy
i osoby nadzorującej.” Zarząd spółki tworzą
teraz Ludger oraz Klemens Rethmann, a
Klemens Rethmann jest zarazem rzecznikiem
zarządu. Dr Martin Rethmann objął funkcję
prezesa rady nadzorczej zarówno w REMONDIS,

jak również w grupie SARIA. Jako zastępca
prezesa rady nadzorczej obu spółek Reinhard
Lohmann będzie również w nadchodzących
latach wspierał rozwój obu firm. W radzie
nadzorczej grupy SARIA zasiada już nie
trzech, jak dotąd, a sześciu członków. Oprócz
Reinharda Lohmanna, Georga i dra Martina
Rethmanna jej grono zasilili dr Clemens
Große Frie oraz Ludger i Klemens Rethmann.
Dr Clemens Große Frie jest prezesem zarzą
du w nowoczesnym przedsiębiorstwie han
dlowo-usługowym z sektora rolnego
AGRAVIS, które zatrudniając około 6 100
pracowników wygenerowało w roku 2014
obrót na poziomie ponad 7,4 miliardów euro.
W związku z tymi zmianami personalnymi
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Ścisłe kierownictwo
partnerów z branży
przemysłowej na spotkaniu
zarządu SARIA

udziałowcy spółki RETHMANN SE & Co. KG zadecy
dowali, aby w przyszłości decyzje były podejmowane
w znacznie szerszym gronie, w trzech oddziałach:
SARIA SE & Co. KG, REMONDIS SE & Co. KG oraz
Rhenus SE & Co. KG Na posiedzeniach rad nadzor
czych w oddziałach oraz w spółce głównej wprowa
dzono zatem stosowne poprawki w regulaminach,
aby z większą konsekwencją realizować postawiony
sobie wcześniej cel „większej władzy decyzyjnej dla
autonomicznych oddziałów grupy RETHMANN”.
Dzięki temu kontynuowana jest zmiana pozycji
spółki RETHMANN SE & Co. KG z nadrzędnej jed
nostki zarządzającej do spółki czysto holdingowej.

Na międzynarodowe spotkanie kierownictwa
Kjeld Johannesen, CEO w Danish Crown,
SARIA we wrześniu 2015 roku grupa przedsię
referuje rozwój w przemyśle mięsnym
biorstw zaprosiła do Kolding w Danii ważnych
oraz aktualne tendencje rynkowe
partnerów z sektora przemysłowego: Kjeld
Johannesen, CEO w Danish Crown, oraz Ole
Christensen, wiceprezes Continental Europe
w BioMar. Jako jeden z największych przetwór
ców mięsa na świecie Danish Crown jest dla
grupy SARIA ważnym partnerem pod względem
surowców. BioMar jest jednym z wiodących pro
ducentów pasz dla akwakultury oraz ważnym
klientem spółek grupy SARIA, które produkują
białka i oleje z produktów ubocznych przetwór
stwa ryb. Johannesen i Christensen przybliżyli
w swoich wystąpieniach zmiany w przemyśle
mięsnym i rybnym i wskazali potencjały oraz
wyzwania, z jakimi w przyszłości przyjdzie się
zmierzyć spółce Danish Crown czy BioMar wraz
z jej dostawcami i odbiorcami. Dr Kurt Stoffel,
prezes zarządu w grupie SARIA, tymi oto słowy
przywitał obu prelegentów w Kolding: „Osobiste
kontakty z naszymi partnerami ze strony do
stawców oraz klientów ma dla nas bardzo duże
znaczenie. Dzięki nim grupa SARIA przegląda
się niczym w lustrze – wiele możemy się
z tego nauczyć i umocnić nasze relacje.”

Ole Christensen, wiceprezes
Continental Europe w BioMar,
mówi o zmianach w branży
rybnej

GRUPA // SARIA news 37

// GRUPA

Christian Stehmann zostaje odpowiedzialny
za Business Development w grupie SARIA
Christian Stehmann, ostatnio na stanowisku COO w grupie Teeuwissen,
przejmuje nowo powstały sektor Business Development, którego celem
jest rozwój grupy w sektorze białek i tłuszczy oraz aktywne promowanie
produktów Teeuwissen.
Holenderska spóła Food Ingredients & Specialities (FI&S), w której
Teeuwissen ma pakiet większościowy i gdzie powstają wysokiej jakości
funkcjonalne składniki dla przemysłu spożywczego, wejdzie w skład tej
jednostki, podobnie jak sektor dra Olivera Schneidera, odpowiadający za
działania badawczo-rozwojowe oraz zarządzanie jakością w grupie SARIA.
Christian Stehmann ma 46 lat i razem z żoną i dwoma synami (9 i 12 lat)
mieszka w Vught w Holandii. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną.
Gra w tenisa, lubi windsurfing i chętnie jeździ na nartach. Poza tym
interesują go samochody, a w szczególności oldtimery.

Christian Stehmann

Harald van Boxtel otrzymuje
stanowisko CEO w Teeuwissen
Harald van Boxtel podjął pracę w Teeuwissen w styczniu 2015 roku
i od czerwca pełnił funkcję CFO. Z dniem 7 grudnia objął stanowisko CEO.
Ponadto Harald van Boxtel jest odpowiedzialny za kadrę kierowniczą
w Teeuwissen w Europie północno-zachodniej. Pełniąc nową funkcję
zostanie również członkiem w SARIA Management Committee.
Harald van Boxtel posiada ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w przemyśle
mięsnym. Zanim w styczniu 2015 roku przejął w grupie Teeuwissen
funkcję CFO, kierował działem finansowym w segmencie zajmującym
się wieprzowiną w Vion Food.
Harald van Boxtel ma 47 lat i mieszka w Geldrop w Holandii. Jest żonaty
i ma dwoje dzieci; syna w wieku 20 lat i 17-letnią córkę. Jego hobby
to piłka nożna i bieganie. Dużą radość sprawiają mu podróże z rodziną.
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Harald van Boxtel

Christian Bisgaard kieruje nowym
sektorem Bioceval
Po zmianie nazwy z Vereinigte Fischmehlwerke Cuxhaven (VFC) na Bio
ceval nową nazwę mają teraz trzy zakłady SARIA, przetwarzające rybne
produkty uboczne w Cuxhaven (Niemcy), Concarneau (Francja) oraz
La Coruña (Hiszpania). Ze względu na wielki potencjał w przetwórstwie
rybnych produktów ubocznych podjęto decyzję o usamodzielnieniu
należącej do grupy SARIA spółki Bioceval. Będzie ona kierowana przez
Christiana Bisgaarda, który rozpoczął pracę na tym stanowisku 1 maja
2015 roku i od 1 stycznia 2016 roku zostanie także również członkiem
w SARIA Management Committee. W przypadku Bioceval chodzi
o specjalistyczne połączenie oraz ukierunkowanie działalności.
Na wcześniejszym stanowisku dyrektora zarządzającego w grupie Triple
Nine, uznanej na świecie firmie zajmującej się przetwórstwem ryb i dzia
łającej w ponad 40 krajach, Christian Bisgaard odpowiadał za produkcję
i sprzedaż oleju rybiego i mączki rybnej w Norwegii, Danii, Chile i Afryce.
Christian Bisgaard ma 51 lat. Wraz z żoną i najmłodszym synem mieszka
w Christiansfeld w Danii, zaledwie 60 km od granicy z Niemcami. Dwoje

Christian Bisgaard

starszych dzieci studiuje w Aarhus. Christian Bisgaard lub grać w piłkę
nożną, a weekendy i urlop często poświęca wędkarstwu muchowemu.

Josep Escaich, CEO w Bioibérica, zostaje nowym
członkiem w SARIA Management Committee
1 kwietnia 2015 roku Josep Escaich, dyrektor zarządzający w Bioibérica,
został powołany do grona członków w SARIA Management Committee.
Josep Escaich ma 51 lat i razem z żoną mieszka w Barcelonie, mieście,
z którym jest silnie związany zarówno osobiście, jak i zawodowo. Sam
mówi o sobie, że ma mentalność śródziemnomorską. Wolny czas lubi
spędzać na pracy w ogrodzie, która pozwala mu się odprężyć i „wyłączyć”.
Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi jest dla niego bardzo ważne.
Josep Escaich jest entuzjastą komunikacji online oraz mediów społeczno
ściowych i założył bloga, na którym dzieli się swoimi pozytywnymi do
świadczeniami życiowymi (http://vivirenflow.com/).
Bioibérica jest dla Josepa Escaicha czymś więcej, aniżeli tylko pracą.
Pracuje tu od 28 lat. Głównym powodem wieloletniego zaangażowania
jest zgodność kultury przedsiębiorstwa z jego osobistymi wartościami:
„Ważne dla mnie wartości w stu procentach odnajduję w kulturze przed
siębiorstwa Bioibérica. Kierowanie taką firmą to przywilej”.

Josep Escaich
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