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// WSTĘP

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

„Tworzenie, dzielenie się i promowanie wartości” to nagłówek niniejszego wydania folderu SARIA News. Przedstawiono w nim cele naszych
szeroko zakrojonych działań w zakresie recyklingu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i odpadów organicznych: tworzenia istotnej
wartości dla naszych klientów i partnerów oraz promowania rzeczywistego zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.
Mamy do odegrania ważną rolę nie tylko jako dostawca usług dla sektora mięsnego i rybnego, ale także jako główny dostawca surowców dla
różnych gałęzi przemysłu przetwórczego. We wszystkich naszych działaniach dążymy do maksymalizacji potencjału gromadzonych przez nas
materiałów. Rezultat: większa wartość dodana dla sektora mięsnego i rybnego, jak również dla partnerów z wielu innych branż, którzy
wykorzystują nasze produkty jako surowce we własnych procesach produkcyjnych. We wszystkich naszych relacjach wspieramy sukces
poprzez ścisłą współpracę i zaufanie.
Każdy z naszych głównych działów - SecAnim, ReFood, ecoMotion, SARVAL, Bioceval, Bioiberica i Van Hessen - oferuje specjalistyczne produkty
i/lub usługi na wielu różnych rynkach. W pierwszej części tego wydania prezentujemy poszczególne działy wraz z ich działalnością i badamy,
jak każdy z nich „tworzy i promuje wartość” w praktyce.
Wszystkie nasze oddziały stosują te same podstawowe strategie specjalizacji i ekspansji międzynarodowej, które ogólnie są także charakterystyczne dla przemysłu mięsnego i rolnego. W rezultacie Grupa odnotowała w ostatnich latach znaczny wzrost, stale poszerzając swój zasięg
geograficzny oraz portfolio produktów i usług. Na przykład w roku 2017 połączyliśmy siły z Grupą ECB, zdobywając przyczółek we Włoszech
oraz w Rumunii. W Polsce, dodatkowe pozyskanie Grupy JKK powiększyło nasze portfolio i obecność w regionie oraz wzmocniło naszą i tak
już pozytywną pozycję w tym kraju. W Niemczech pod koniec 2017 roku pozyskaliśmy zakład przetwórstwa błon śluzowych, co umożliwiło
nam znacznie szerszy dostęp do tego podstawowego materiału, wykorzystywanego do produkcji heparyny. Więcej na temat tych i innych
ostatnich projektów międzynarodowych można przeczytać w drugiej części tego wydania.
Ale zaczynamy od wywiadu, w którym jako członkowie Zarządu, dzielimy się swoimi przemyśleniami na temat ostatnich zmian w Grupie.
Zastanawiamy się również, czego SARIA może oczekiwać w nadchodzących latach i jak „Tworzenie, dzielenie się i promowanie wartości”
może nam pomóc w osiągnięciu silnej i trwałej pozycji w przyszłości.

Z pozdrowieniami.
Zarząd Grupy SAR

Lars Krause-Kjær // Harald van Boxtel // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier
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Dobra pozycja dla
przyszłych wdrożeń
GRUPA SARIA ZOSTAŁA UKSZTAŁTOWANA NA PRZESTRZENI LAT PRZEZ WIELE EKSCYTUJĄCYCH WYDARZEŃ, CZĘSTO
STANOWIĄCYCH WYZWANIE. SĄ TO M.IN. EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA, NOWE LINIE BIZNESOWE I ZMIANY W
KIEROWNICTWIE WYŻSZEGO SZCZEBLA. CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPOGLĄDAJĄ WSTECZ NA TE ZMIANY I OMAWIAJĄ
AKTUALNĄ STRATEGIĘ TWORZENIA MAKSYMALNEJ WARTOŚCI DLA KLIENTA W CZASACH STALE ROSNĄCYCH WYMAGAŃ.
UWZGLĘDNIAJĄ TAKŻE ZNACZENIE AKTYWNEGO REAGOWANIA NA TRENDY RYNKOWE I SPOŁECZNE W CELU ZAPEWNIENIA
POZYCJI I KONKURENCYJNOŚCI GRUPY SARIA W PRZYSZŁOŚCI.

// SARIA - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość: Jak podsumowaliby Państwo rozwój
Grupy?
HVB: SARIA jako Grupa odnotowała w ostatnim
dziesięcioleciu imponujący wzrost, obejmujący
zarówno ekspansję geograficzną, jak i nową
działalność gospodarczą. Obecnie działamy w
skali globalnej, a większość naszych przedsiębiorstw należy do wiodących graczy w swojej
branży.

Zarząd Grupy SARIA (f.l.t.r.); Lars Krause-Klaer
(LKK), Harald van Boxtel (HVB); Tim Schwencke
(TAS), Franz- Bernhardt Their (FBT)
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FBT: Jesteśmy przekonani, że nasza mocna pozycja rynkowa w połączeniu z międzynarodową
obecnością i silnymi lokalnymi zespołami zarządzającymi stanowi solidną podstawę przyszłego
rozwoju.
// W ciągu ostatniego roku w zespole kierowniczym SARII zaszły istotne zmiany w kierownictwie wyższego szczebla. Czy mogą Państwo
przedstawić krótki przegląd sytuacji?

TAS: Jedną z kluczowych zmian było oczywiście
odejście byłego dyrektora generalnego we wrześniu ubiegłego roku i decyzja, aby nie mianować
następcy, lecz postawić na kierownictwo zespołowe. Wspólne omawianie różnych tematów pozwala nam spojrzeć na każdy problem z różnych
punktów widzenia, a tym samym dogłębnie przeanalizować i znaleźć kreatywne rozwiązania. Jednocześnie jesteśmy w stanie szybko podejmować
i komunikować decyzje.

// WYWIAD Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

„Partnerzy handlowi,
zarówno klienci jak i
dostawcy, oczekują współpracy z rzetelnym partnerem biznesowym, który
oferuje najlepszy możliwy
serwis oraz zapewnia szeroką gamę produktów o
wysokiej jakości.”

LKK: Kolejnym etapem była rezygnacja JeanLouisa Hurela z funkcji prezesa zarządu i
dyrektora generalnego SARIA Francja po 23
latach przynależności do grupy SARIA. Poniżej
poziomu zarządu nastąpiło jeszcze kilka innych
zmian w kierownictwie SARII, w tym Arnaud
Becard, który dołączył do grupy jako nowy dyrektor SARIA Francja
FBT: Mimo wymienionych zmian wiele pozostało na poprzednim poziomie. Nasze zasady
biznesowe wywodzą się głównie z tego, że jesteśmy firmą rodzinną i dla nas nadal będą one
stanowić wytyczne. Zasady te obejmują zaufanie, które idzie w parze z wysokim poziomem
osobistej odpowiedzialności oraz nasze perspektywiczne postrzeganie problematyki biznesowej.
// Czy mogą nam Państwo przybliżyć konkretną strategię, która określi działalność
Grupy SARIA na najbliższe lata?
TAS: Musimy podkreślić nasze mocne strony i
cechy, które odróżniają nas od konkurencji, ale
naszym głównym celem jest ciągłe dostosowywanie naszych strategii biznesowych i działań
do zmieniających się wymagań rynku. Z uwagi
na naszą rolę pośrednika wartości dodanej pomiędzy różnymi branżami, często znajdujemy
się w wyjątkowej sytuacji, mając klientów po
obu stronach. W związku z tym ważne jest, aby
SARIA uwzględniała potrzeby obu stron aby wygenerować maksymalną wartość dla wszystkich
uczestników łańcucha dostaw.

HVB: Oczywiście, zawsze będzie miejsce na
ulepszenia, takie jak na przykład dalsze skupienie aktywności na zaspokojenie potrzeb
i wymagań klientów Grupy. Wymaga to od
nas przemyśleń i dostosowania niektórych
aspektów naszej strategii biznesowej, bazując
jednocześnie na tradycyjnych atutach przedsiębiorstwa rodzinnego, które przyczyniły się do
naszego sukcesu.
// Co dokładnie oznacza tworzenie wartości
dla klientów?
HVB: Tworzenie wartości ma wiele aspektów.
Jak wspomniał Tim, jeden z nich odnosi się do
faktu, że SARIA zazwyczaj łączy dwie grupy
klientów. Na przykład SARVAL lub Bioceval są
łącznikiem między przemysłem mięsnym lub
rybnym z jednej strony a przemysłem karmy
dla zwierząt domowych z drugiej strony. Obie
strony oczekują od partnera biznesowego rzetelności, najlepszej realizacji usług i dostarczania
szerokiej gamy produktów wysokiej jakości.
Musimy dobrze działać w tych trzech obszarach,
aby wygenerować wartość dodaną. Jednostki
biznesowe, takie jak ReFood i SecAnim, które
działają przede wszystkim jako dostawcy usług,
oprócz niezawodnego i doskonałego serwisu,
muszą oferować zaawansowane rozwiązania
logistyczne. Innym sposobem tworzenia wartości jest przekształcanie zebranych surowców w
określone produkty o wysokiej wartości, takie
jak heparyna API lub olej z ryb jednego gatunku,
np. olej z łososia.

LKK: Moim zdaniem, kolejnym kluczowym czynnikiem w tworzeniu wartości jest poszukiwanie
właściwej równowagi pomiędzy rozsądną standaryzacją a maksymalną elastycznością w celu
spełnienia wymagań naszych klientów. Praca
z produktami organicznymi w naturalny sposób
implikuje niejednorodność przychodzącego
materiału, która jest dodatkowo zwiększana
poprzez działalność w tak wielu różnych obszarach. Mimo to nasi klienci oczekują od nas,
że dostarczymy taki sam produkt, odpowiadający tej samej specyfikacji i standardowi jakości, niezależnie od tego, z jakiego zakładu na
świecie pochodzi. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, które mają spełniać
bardzo specyficzne wymagania. Jednym ze sposobów rozwiązania tej sytuacji jest skupienie
się na rozsądnej standaryzacji poprzez dostosowanie naszych metod przetwarzania i technologii w różnych lokalizacjach, bazując na
opracowanych procedurach dostosowanych
do know-how oraz prowadząc szeroko zakrojone badania i wdrażając najnowocześniejsze
technologie. Doskonałość operacyjna umożliwia
nam wytwarzanie produktów odpowiadających
niezawodnym standardom jakości. Stanowi to
podstawę umożliwiającą elastyczne dostosowywanie się do indywidualnych wymagań klientów, co generuje dla nich wartość dodaną.
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„ SARIA może skorzystać
z nowoczesnego, dalekowzrocznego podejścia do
decentralizacji, które maksymalizuje możliwości
dzięki bliższej współpracy.”

TAS: W kontekście zorientowania na klienta, a w
szczególności w odniesieniu do spełniania wysokich standardów jakości, wierzymy, że SARIA
może skorzystać z nowoczesnego, perspektywicznego podejścia do decentralizacji. Dla nas
oznacza to połączenie naszego tradycyjnego,
zdecentralizowanego podejścia z korzyściami
płynącymi ze ściślejszej współpracy i dostosowania, a tym samym wykorzystanie naszych
mocnych stron jako Grupy. Dzięki zaufanym
lokalnym zespołom zarządzającym o wysokim
poziomie autonomii możemy szybko podejmować decyzje i elastycznie reagować na indywidualne okoliczności. Jednocześnie zdajemy
sobie sprawę z potrzeby lepszej koordynacji naszych jednostek operacyjnych w całej Grupie w
celu zwiększenia ogólnej wydajności i efektywności.
// Jakie konkretne obszary skorzystałyby na
bardziej scentralizowanej strukturze grupy?
FBT: Jeżeli klienci wymagają większej standaryzacji produktów, możemy to osiągnąć tylko
poprzez dostosowanie naszych metod przetwarzania oraz technologii w różnych lokalizacjach.
Naszym celem jest osiągnięcie doskonałości
operacyjnej poprzez wdrożenie najlepszego rozwiązania w każdym zakładzie. Większe powiązania i dzielenie się doświadczeniami w ramach
Grupy pozwoli nam uczyć się od siebie nawzajem i korzystać z ogromnej wiedzy oraz doświadczenia naszych pracowników.
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HVB: Oprócz procesów i technologii, kolejnym
ważnym obszarem, o którym należy wspomnieć,
jest szeroka koordynacja działań sprzedażowych
w całej Grupie. Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazało, że potrzebujemy ściślejszej
współpracy, aby skutecznie poruszać się po naszych kluczowych rynkach i efektywnie obsługiwać wszystkich klientów.
// Powiedział Pan, że skupienie się na kliencie
jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu. Czy
ekspansja rynkowa jest również ważnym elementem strategicznego myślenia?
LKK: Zdecydowanie tak. Rynki można rozpatrywać na różnych poziomach: z jednej strony produkty, zastosowania i usługi, a z drugiej
geograficznie. W odniesieniu do rynków geograficznych SARIA tradycyjnie koncentruje się
głównie na Europie. Od początkowej naszej
działalności we Francji i w Niemczech znacznie
ją rozszerzyliśmy na Danię i Wielką Brytanię,
Europę Południową i Kraje Europy Wschodniej,
w których w ostatnich latach z powodzeniem
zrealizowaliśmy liczne projekty, zakładając nowe
lokalizacje np. w Rosji, na Białorusi i w Rumunii.
Dzięki Van Hessen i Bioiberica sukcesywnie rozszerzyliśmy naszą międzynarodową obecność
na takie regiony jak Australia, Chiny i Nowa
Zelandia oraz Ameryka Północna i Południowa.
Naszą strategią w tym kontekście było zawsze
umacnianie pozycji na istniejących rynkach oraz
inwestowanie w nowe rynki, które oferują odpowiedni potencjał wdrożenia produktów i usług
Grupy SARIA.

TAS: Obecnie jesteśmy szczególnie zainteresowani przyspieszeniem naszej działalności w
regionach, które odnotowują wzrost gospodarczy, co jest ściśle związane ze wzrostem pogłowia zwierząt gospodarskich. Regiony te oferują
SARII ekscytujące możliwości rozwoju biznesowego SARII w ciągu najbliższych pięciu do
dziesięciu lat, ale ich rozwój będzie wymagał
czasu, ponieważ znajdują się one częściowo w
innej stronie świata.
FBT: Mówiąc o rynkach, musimy również
uwzględnić fakt, że przemysł mięsny, który ma
oczywiście duże znaczenie dla wielu naszych
działań, jest podatna na koniungturę. Europa
wymaga uwagi ze względu na stabilną lub malejącą produkcję oraz konsumpcję produktów
mięsnych, podczas gdy w innych częściach
świata występuje trend całkiem odmienny. W
szczególności w Azji, ale także w Rosji i Ameryce
Południowej, obserwuje się rosnący popyt na
produkty mięsne, tłuszcze i białka. Wynika to w
dużej mierze z wyższych standardów życia, które
pozwalają ludziom wydawać więcej pieniędzy
na żywność - zarówno dla nich samych, jak i
dla swoich zwierząt domowych. W odpowiedzi
na to wielu partnerów i klientów SARII rozszerza
działalność na te obszary, tworząc dla nas nowe
możliwości biznesowe.

// WYWIAD Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

„Jesteśmy silną Grupą, ale możemy prosperować tylko
wtedy, gdy mamy na pokładzie najlepszą załogę.”

HVB: Transformacja cyfrowa będzie również
wyzwaniem dla naszej branży. Ale jednocześnie
oferuje wiele możliwości zmniejszenia złożoności
oraz usprawnienia lub przyspieszenia procesów
biznesowych.
FBT: Chociaż zawsze jest miejsce na poprawę, to uwzględniając łącznie wyżej wymienione czynniki - uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani By stawić czoło przyszłości. Naszym zadaniem
jest teraz wykorzystanie możliwości i rozwinięcie
działalności biznesowej.
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// Dziękuję za udzielenie wywiadu!
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// Oprócz wymagań klientów i rynku, jakie
według Państwa zewnętrzne zmiany będą
miały wpływ na działalność SARII w nadchodzących latach?
HVB: Jedną z kwestii, która nadal będzie miała
wpływ na kilka naszych jednostek biznesowych,
jest afrykański pomór świń (ASF). Faktem jest,
że epidemia ta nadal rozprzestrzenia się w wielu częściach świata, zwłaszcza w Azji i Europie
Wschodniej. Zgodnie z niezależnymi szacunkami, aby temu zapobiec, nawet 30 procent populacji trzody chlewnej w Chinach będzie musiało
zostać poddane ubojowi selektywnemu. Jeśli tak
się stanie, będzie to miało ogromny wpływ na
cały świat. Chiny są domem dla ponad połowy
światowej populacji trzody chlewnej, więc rynki,
ceny i dostępność surowcowa ucierpiałyby bardzo mocno. ASF może być również wyzwaniem
dla SecAnim w zakresie logistyki, zwłaszcza jeśli liczba zwierząt, które muszą być utylizowane,
będzie nadal rosła w postępie geometrycznym.
Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze i jesteśmy przekonani, poradzimy sobie
z sytuacją rozprzestrzeniającego się wirusa ASF.

TAS: Ludzie na dzisiejszym rynku pracy zasadniczo są zainteresowani przedsiębiorstwami, które odnoszą międzynarodowe sukcesy i działają
w ekscytujących branżach oraz posiadają potencjał dalszego rozwoju. Ponadto, nacisk na
zrównoważony rozwój, który jest obecnie tak
wszechobecny w społeczeństwie, rozciąga się

również na pracodawców i może sprawić, że
firma stanie się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych pracowników. Mamy tę przewagę, że
realizujemy naturalnie zrównoważone działania
biznesowe, ponieważ większość naszej aktywności wykorzystuje zasoby, które - w przeciwnym
razie - zostałyby zmarnowane.
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TAS: Podsumowując powyższe wypowiedzi,
uważamy, że ważne jest, aby skupić się na naszej podstawowej działalności i zbytnio jej nie
zdywersyfikować. Dzięki temu możemy dostarczać naszym klientom produkty lepszej jakości i
poświęcać więcej energii na obszary, w których
mamy potencjał aby być liderami.

// Przechodząc od obserwacji branżowych do
bardziej ogólnych; społeczne mega trendy,
takie jak zrównoważony rozwój i zmieniająca
się demografia we współczesnych społeczeństwach, mają wpływ na wszystkie firmy. Jakie
jest stanowisko SARII w tych kwestiach?
LKK: Jesteśmy silną Grupą, ale możemy prosperować tylko wtedy, gdy mamy na pokładzie najlepszą załogę. W związku z tym musimy stale
dokładać starań, aby być preferowanym pracodawcą. Jest to ciągle aktualne, ale tym bardziej
istotne wobec zmieniającej się sytuacji demograficznej oraz niedoborów siły roboczej.

ZASOBY ODNAW
IAL

// Wspomniał Pan również o produktach.
LKK: Istnieje duże zapotrzebowanie na produkty
niestandardowe, dostosowane do bieżących
potrzeb klienta. Dlatego też SARVAL i Bioceval
nie produkują tylko jednego rodzaju kompozycji białek mieszanych, lecz oferują szeroką gamę
produktów ze specyficznymi składnikami lub
do konkretnych zastosowań. Innym przykładem
jest Bioiberica produkująca kwas hialuronowy
stosowany jako środek smarujący stawy ludzkie jest to wysoce specjalistyczne zastosowanie.
Kontynuując badania i rozwijając nowe sposoby wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie tylko obsługujemy
istniejące rynki, ale także tworzymy nowe.
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Zasoby odnawialne,
Energia oraz Usługi
Żyjemy w bardzo zmiennych czasach. W obliczu zmian klimatycznych, wzrostu liczby ludności na świecie oraz zmniejszenia zasobów paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa naftowa, nasze tradycyjne metody produkcji energii stały się obecnie niezrównoważone. Potrzebujemy nowych I bardziej przyjaznych dla środowiska, które zużywają mniej zasobów naturalnych i zapewniają
długoterminowe zabezpieczenie dostaw. Właśnie tutaj wkracza SARIA. Wykorzystując surowce odnawialne w wysoce efektywnym
cyklu tworzenia wartości dodanej, SARIA produkuje energię przyjazną dla klimatu – zarówno energię elektryczną i cieplną, jak
też biogaz, biodiesel i paliwa specjalnego przeznaczenia. Wszystkie wymienione produkty, chociaż indywidualnie zróżnicowane,
pochodzą z odpadów organicznych. Zdolność do wytwarzania nowych form energii z tych materiałów jest znakomitym przykładem
wygenerowania wartości dodanej. Stanowi to także uzasadnienie dwu głównych powodów, dla których firmy powinny współpracować z SARIĄ: specjalistyczna utylizacja odpadów i zrównoważona produkcja energii.
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Biomasa do produkcji
biodiesla (Przetworzone
tłuszcze posmażalnicze
Odpady olejów spożywczych)

Biomasa do produkcji biodiesla
(tłuszcze zwierzęce)

ecoMotion

Biodiesel
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Biodiesel

Paliwa alternatywne
(mączki mięsno-kostne)
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SecAnim:
Ochrona zdrowia ludzi i zwierząt
SECANIM JEST DOWODEM NA TO, ŻE ODPADY ZWIERZĘCE, NAWET STANOWIĄCE POTENCJALNE ZAGROŻENIE, MOGĄ BYĆ
ZBIERANE I WYKORZYSTYWANE DO GENEROWANIA WARTOŚCI. WYMAGA TO JEDNAK NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ORAZ BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA BARDZO RYGORYSTYCZNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH POTENCJALNE ZAGROŻENIE.
Nie wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego
mogą być swobodnie wykorzystywane w produkcji, np. żywności przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. Prawodawstwo UE określa konkretne
materiały, które mogą stanowić zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego. Należą do nich potencjalnie
niebezpieczne produkty uboczne pochodzące z
przemysłu przetwórstwa mięsnego, jak również
padłe zwierzęta gospodarskie, które mogą powodować lub rozprzestrzeniać choroby. Aby
chronić zdrowie ludzi i zwierząt gospodarskich,
materiały niebezpieczne muszą być usuwane
zgodnie z bardzo specyficznymi i ściśle egzekwowanymi przepisami. Jedyną bezpieczną i
dopuszczalną metodą utylizacji jest ich spalanie.
Ze względu na potencjalne zagrożenie epidemiologiczne, usuwanie odpadów jest regulowane
licznymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, zarówno na szczeblu krajowym, jak i
unijnym. SecAnim gwarantuje pełną zgodność
ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami
prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi gromadzenia i usuwania odpadów zwierzęcych. Kluczowymi priorytetami w tym procesie są
bezpieczeństwo, higiena i szybkość.

Każdy etap jest monitorowany w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i
regulacyjnymi. Jednym z kluczowych etapów
procesu jest sterylizacja określona w odpowiednich przepisach UE. Odpady zwierzęce są podgrzewane do temperatury 133°C pod ciśnieniem
3 barów i utrzymywane w tym stanie, dopóki
wszystkie bakterie, wirusy i patogeny nie zostaną
wyeliminowane.
Sterylizowana masa jest następnie odwadniana
i odtłuszczana. Powstałe w ten sposób tłuszcze
zwierzęce są cennym surowcem do produkcji
biodiesla, finalnie wykorzystywanego w silnikach
wysokoprężnych. Pozostała masa stała jest suszona i mielona. Mączka mięsno-kostna jest
wykorzystywana wyłącznie jako paliwo alternatywne w produkcji energii i cementu. Oba wymienione produkty są doskonałym substytutem
paliw pierwotnych, takich jak ropa naftowa, gaz

ziemny i węgiel. Przyczyniają się one do ochrony
zasobów naturalnych, a jednocześnie są korzystne dla środowiska pod względem klimatycznym.
Na przykład, biodiesel produkowany przez siostrzaną firmę ecoMotion z tłuszczów zwierzęcych
zapewnia redukcję emisji dwutlenku węgla nawet
o 90% w porównaniu do konwencjonalnego oleju
napędowego.

Produkty SecAnim charakteryzują się bardzo
wysoką wartością energetyczną. Spalane mączki
mięsno-kostne dostarczają 17 megadżuli na
kilogram, czyli znacznie więcej niż lignit (węgiel
brunatny). Tłuszcze zwierzęce są jeszcze bardziej
wydajne energetycznie, dostarczając 39 megadżuli na kilogram.

Początkowo mogłoby się wydawać, że nie ma
możliwości wygenerowania wartości z tych materiałów, biorąc pod uwagę ograniczenia. Ale jest
to możliwe. SecAnim opracował rozwiązania,
które nie tylko spełniają wymagania w zakresie
utylizacji termicznej, ale także chronią środowisko i cenne zasoby. Po pierwsze, SecAnim świadczy usługi szybkiego odbioru odpadów, stosując
najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa.
Odpady zwierzęce są następnie przetwarzane w
hermetycznie zamkniętym procesie.

SecAnim posiada 67 oddziałów w całej Europie. Każdego roku przetwarza się około dwóch milionów ton materiału
niebezpiecznego i padłych zwierząt. Z tego SecAnim produkuje 360000 ton mączki jako paliwo alternatywne oraz
220000 ton tłuszczu jako biomasy do produkcji biodiesla

SARIA NEWS
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ReFood:
Od odpadów spożywczych do energii odnawialnej
REFOOD SPECJALIZUJE SIĘ W GROMADZENIU I RECYKLINGU WSZYSTKICH RODZAJÓW ODPADÓW SPOŻYWCZYCH, W
TYM PRZETERMINOWANYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I ZUŻYTYCH TŁUSZCZÓW SMAŻALNICZYCH. TAKIE MATERIAŁY
ORGANICZNE, ZBIERANE I SEGREGOWANE ODDZIELNIE OD INNYCH ODPADÓW, SĄ WYKORZYSTYWANE DO WYTWARZANIE
ENERGII PRZYJAZNEJ DLA ŚRODOWISKA W POSTACI GAZU, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ, A TAKŻE DO OTRZYMYWANIA
NAWOZÓW ORGANICZNYCH ORAZ BIOMASY DO PRODUKCJI BIODIESLA.
Wszędzie tam, gdzie jest żywność - od restauracji i sklepów spożywczych po przemysł spożywczy – występują odpady spożywcze. Firma
ReFood specjalizuje się w ich gromadzeniu i
przetwarzaniu, przestrzegając surowe normy
higieniczne. Kluczem do sukcesu jest sprawna
organizacja transportu.

W skład infrastruktury firmy ReFood wchodzi
kompleksowa sieć punktów zbiórki i przetwarzania odpadów, a także specjalne pojemniki do
ich zbiórki oraz specjalny system planowania
trasy transportu. Każdego roku ReFood zbiera
niemal 1,35 miliona ton odpadów spożywczych
w całej Europie.

PROCES FIRMY REFOOD
OBRÓBKA WSTĘPNA
1

Dostarczenie odpadów żywnościowych

2

Usuwanie materiałów obcych

3

Kruszenie/mielenie

Dostarczane odpady spożywcze są zbierane centralnie poprzez
stacje zrzutowe i przygotowywane do dalszego przetwarzania.

Materiał obcy, np. opakowanie, jest usuwany mechanicznie i
przekazywany do recyklingu materiałowego lub termicznego.

Pozostałości organiczne są rozdrabniane do wielkości cząstek
< 12 mm.

PRODUKTY
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4

Podgrzewanie

5

Higienizacja

6

Odtłuszczanie

Powstała w ten sposób biomasa jest podgrzewana w celu
przygotowania do etapu sanitarnej dezaktywacji (higienizacji).

Biomasa jest pasteryzowana w temperaturze co najmniej 70°C
przez jedną godzinę. Następnie usuwane są wszelkie końcowe
zanieczyszczenia.

Pozostała biomasa jest odtłuszczana i przygotowywana
do fermentacji.

Biomasa do produkcji biodiesla
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ReFood wyprodukowało łącznie wystarczająco dużo
energii elektrycznej w Europie, by zaopatrzyć w nią

87,600
87,600
fabryk

Segregowanie odpadów jest podstawowym warunkiem wstępnym recyklingu przyjaznego dla
środowiska, ale nie jest jeszcze obowiązkowe we
wszystkich krajach. Ten rodzaj prawodawstwa
ma fundamentalne znaczenie dla pomyślnego
funkcjonowania firmy ReFood. W Niemczech
sortowanie odpadów spożywczych jest wymagane przez prawo dla wszystkich podmiotów
publicznych i komercyjnych. Restauracje i
sprzedawcy detaliczni oraz szpitale i szkoły
muszą usuwać wszystkie odpady żywnościowe
zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. Dania ma różne zasady
zbiórki odpadów, z których część obejmuje również odpady kuchenne z gospodarstw domowych. Inne kraje europejskie również zmierzają w
kierunku zaostrzenia przepisów. Na przykład
Francja stale zaostrza przepisy dotyczące sortowania odpadów, a Wielka Brytania aktywnie odchodzi od składowania odpadów na
wysypiskach. Podobna sytuacja ma miejsce w
Hiszpanii, gdzie przejście na sortowanie odpadów jest częściowo spowodowane rosnącymi
kosztami składowania i spalania.

Unikalną cechą hiszpańskiego rynku jest stosunkowo wysoki udział odpadów rybnych około jednej czwartej całkowitej objętości.
W Polsce odpady spożywcze w hotelarstwie i
gastronomii są klasyfikowane jako odpady z
gospodarstw domowych, za które odpowiedzialne są władze lokalne. W rezultacie ReFood w
tym kraju współpracuje głównie z supermarketami.
Promowanie zrównoważonego wykorzystania
zasobów ograniczonych
ReFood promuje przyjazny dla środowiska i
etyczny recykling odpadów spożywczych w wielu
różnych krajach. Działania dotyczą zarówno
partnerstwa ze szkołami - na przykład w Wielkiej
Brytanii - jak i wspólne z partnerami środowiskowymi w Danii opracowanie znaku zrównoważonego rozwoju.

BIOGAZOWNIA
7

Fermentacja
Naturalnie występujące bakterie przekształcają biomasę w biogaz i fermentującą pozostałość (nawóz). Biogaz jest odsiarczany a
siarka elementarna jest dodawana jako
składnik odżywczy do nawozu.

W procesie recyklingu firmy ReFood powstaje
wiele produktów, w tym wstępnie przygotowana
biomasa do produkcji biodiesla. Biomasa składa
się z tłuszczów oddzielonych od ogólnych odpadów spożywczych oraz olejów posmażalniczych
zbieranych oddzielnie. Podstawowy surowiec
wykorzystywany w produkcji biodiesla jest
oczyszczany i wolny od domieszek.
ReFood produkuje również ekologiczny biogaz i
nawozy organiczne. Taki biogaz może być dostarczany bezpośrednio do krajowej sieci gazowniczej, jeżeli spełnione są odpowiednie
standardy, jak to już ma miejsce w Wielkiej
Brytanii. W innych krajach ReFood wykorzystuje
produkowany przez siebie biogaz do wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej we własnych elektrociepłowniach. Obie formy energii są wykorzystywane na miejscu, a nadwyżka energii zasila
sieć publiczną. Aktualnie ReFood rocznie produkuje energię elektryczną umożliwiającą zasilenie
około 90000 gospodarstw domowych.

INSTALACJA CHP
8

Produkcja energii
Biogaz jest spalany jako paliwo w
elektrociepłowniach i elektrowniach.
Wytworzona energia elektryczna i
cieplna jest wykorzystywana na miejscu, a nadwyżkę energii przekazuje się
do sieci publicznej.
Alternatywnie, biogaz może być dostarczany bezpośrednio do publicznej sieci
gazowej.

Nawozy, Biogaz

Energia elektryczna, ciepło
SARIA NEWS
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Produkty, które wzmagają
zrównoważony rozwój
Biogaz

Elektryczność

Energia elektryczna wytwarzana przez ReFood jest klasyfikowana jako
energia odnawialna. Oprócz zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, takich
jak ropa naftowa, gaz i węgiel, wytworzona elektryczność pomaga chronić
środowisko naturalne. Zielona energia ReFood zapewnia całkowitą
oszczędność węgla równoważną 173000 ton CO2 w skali roku.

Nawozy

ReFood produkuje ponad 230000 metrów sześciennych nawozów organicznych rocznie. Te produkty uboczne fermentacji biogazu są bogate w
składniki odżywcze i do ich otrzymywania nie jest wymagana dodatkowa
energia ani dodatkowe surowce.

Biomasa do
produkcji
biodiesla
ReFood posiada 13 biogazowni
w całej Europie
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ReFood odzyskuje do 150 metrów sześciennych biogazu z jednej tony
odpadów organicznych. Po oczyszczeniu i przetworzeniu biogaz może
być wykorzystany jako alternatywa dla gazu ziemnego lub przetworzony
na energię elektryczną. Obie opcje mają bardzo duże znaczenie i potencjał
jako znakomite źródła energii w przyszłości.

Biodiesel produkowany z wykorzystaniem biomasy ReFood jest wysoce
zrównoważony, ponieważ podstawowym surowcem są odpady spożywcze.
Produkcja biodiesla jest główną specjalnością ecoMotion - siostrzanej
firmy ReFood. Biodiesel wyprodukowany ze 100 litrów tłuszczu używanego do smażenia wystarcza do napędzania samochodu średniej klasy
na dystansie około 1000 km.

ecoMotion:
Biodiesel zapewniający wyjątkową
oszczędność węgla
OCZEKUJE SIĘ, ŻE PALIWA NAJNOWSZEJ GENERACJI BĘDĄ SPEŁNIAĆ JASNO OKREŚLONE KRYTERIA. MUSZĄ BYĆ PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONE, CHRONIĆ ZASOBY NATURALNE I SPEŁNIAĆ SUROWE EUROPEJSKIE NORMY JAKOŚCI.
DOSKONAŁY PRZYKŁAD STANOWI BIODIESEL, PRADUKOWANY PRZEZ FIRMĘ ECOMOTION, WYTWARZANY Z BIOMASY NA
BAZIE ODPADÓW PODDANYCH RECYKLINGOWI, ZAPEWNIA ZNAKOMITĄ OCHRONĘ ZASOBÓW KOPALNYCH
I WZORCOWĄ OSZCZĘDNOŚĆ WĘGLA.
Firma ecoMotion produkuje biodiesel w pięciu
zakładach usytuowanych w Niemczech, Hiszpanii
i Danii o łącznej wydajności do 322 milionów litrów rocznie. Oprócz znacznego zmniejszenia
zużycia oleju napędowego pochodzącego z paliw
kopalnych, oznacza to również redukcję emisji
dwutlenku węgla o około 765000 ton CO2.
Paliwa ecoMotion są w pełni zgodne z europejską
normą EN 14214. Innymi słowy, spełniają one
ten sam rodzaj kryteriów jakości, co zwykłe paliwa komercyjne. Istnieją trzy rodzaje paliwa
ecoMotion, w zależności od wykorzystywanej
biomasy: UCOME (na bazie estrów metylowych
zużytego oleju spożywczego) - surowcem są
głównie tłuszcze smażalnicze, TME (ester metylowy łoju) na bazie tłuszczów zwierzęcych oraz
RME (estry metylowe kwasów oleju rzepakowego)
na bazie nasion rzepaku; ecoMotion pozyskuje
większość surowców z siostrzanych firm SecAnim
i ReFood lub z sektora rolnego. W skrócie: biodiesel ecoMotion w przeważającej mierze pochodzi z odpadów.
W przypadku zastosowania w silniku, biodiesel
ecoMotion wytwarza do 90 procent mniej dwutlenku węgla niż konwencjonalny olej napędowy
wytwarzany na bazie paliw kopalnych. Firmy
naftowe mieszają go ze zwykłymi olejami napędowymi w celu poprawy ich ekologiczności.
Umożliwia im to osiągnięcie celów rządowych
w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

W porównaniu z innymi biopaliwami produkowanymi w ilościach przemysłowych, biodiesel
ecoMotion może być również uważany za jedno
z najbardziej ekologicznych i zrównoważonych
paliw w odniesieniu do innych emisji spalin, takich jak sadza i szkodliwe zanieczyszczenia. Jest
to również korzystne dla pojazdu. Typowy olej
napędowy na bazie paliw kopalnych wymaga
procesu odsiarczania, co obniża właściwości
smarne tego oleju. Natomiast biodiesel praktycznie wcale nie zawiera siarki i charakteryzuje
się wysoką zawartością tlenu. Te cechy zapewniają szczególnie wysoki stopień samosmarowania biodiesla, co zmniejsza zużycie elementów
silnika, takich jak pompa wtryskowa paliwa.
W produkcji biodiesla ecoMotion wykorzystuje
szereg innowacyjnych technologii. Głównym
procesem jest trans estryfikacja biomasy, która
polega na zastąpieniu gliceryny przez metanol.
Po transestryfikacji produkt jest destylowany,
tworząc niezwykle czyste i praktycznie bezbarwne paliwo. Proces produkcyjny jest prawie

Wytworzenie

całkowicie bezodpadowy. Nawet materiały pomocnicze, takie jak metanol, są zbierane po zakończeniu procesu w celu regeneracji i ponownego wykorzystania. Gliceryna otrzymana w
procesie transestryfikacji jest sprzedawana I
wykorzystywana w produkcji pianek, farb i lakierów. Oraz w procesie fermentacji biogazu.
W przyszłości produkcja biodiesla sposobem
wdrożonym przez ecoMotion będzie nadal zyskiwać na znaczeniu - w dużej mierze dzięki
promowanej przez zmienioną dyrektywę UE w
sprawie energii odnawialnej (RED II), przyjętą
pod koniec 2018 roku. RED II ma na celu promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., ze szczególnym
uwzględnieniem zaawansowanych biopaliw, tj.
paliw wytwarzanych z odpadów i pozostałości.

322
milionów
litrów
biodiesla

zapobiega
emisji

765000
ton CO2
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Pasze i karma dla
zwierząt domowych
Liczba ludności na świecie nadal rośnie, czemu towarzyszy wzrost urbanizacji. To z kolei ogranicza dostępność opłacalnych
gruntów rolnych zapewniających zdolność do przezycia, które są kluczowym elementem bezpieczeństwa żywnościowego zarówno ludzi, jak i zwierząt. Ponadto istnieją ograniczenia dotyczące zakresu, w jakim naturalne rezerwuary żywności, takie jak
oceany i morza, mogą być wykorzystywane. W obliczu tych wyzwań potrzebujemy nowych rozwiązań, które pozwolą nam skuteczniej zarządzać ograniczonymi zasobami, zwłaszcza w odniesieniu do pasz dla zwierząt i karmy dla zwierząt domowych. Jednym z
najlepszych sposobów zapewnienia niezawodnego zaopatrzenia zwierząt w zdrowe i zrównoważone pożywienie jest ponowne
wykorzystanie odpadów z innych produktów żywnościowych. SARIA gromadzi pozostałości z przemysłu mięsnego i przetwórstwa
rybnego i przekształca je w wysokiej jakości składniki pokarmowe. SARIA nie tylko zachowuje cenne pożywienie z oryginalnych
produktów spożywczych, ale również tworzy zrównoważone źródło pożywienia dla zwierząt gospodarskich i domowych, które
nie konkuruje z łańcuchem pokarmowym człowieka.

Składniki karmy dla zwierząt
domowych (mączki rybne +
oleje rybne)

SARVAL

Tłuszcze techniczne

Biomasa do produkcji
diesla (tłuszcze)
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Produkty
uboczne
pochodzenia
zwierzęcego

R yb y

Składniki paszy dla
zwierząt (tłuszcze)

M ię s o

Składniki karmy dla
zwierząt domowych
(mączki białkowe +
tłuszcze)

Bioceval

Składniki karmy dla
zwierząt (mączki rybne +
oleje rybne)

Składniki pasz dla
fauny akwakultury

Olej przemysłowy
(olej)

// PASZE I KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

SARVAL:
Białka i tłuszcze: o korzystnym wpływie na
zrównoważony rozwój
SARVAL TWORZY WARTOŚĆ Z PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, KTÓRE NADAJĄ SIĘ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI, ALE NA KTÓRE POPYT NA RYNKACH ZACHODNICH JEST NIEWIELKI LUB NIE MA GO WCALE ZE WZGLĘDU
NA LOKALNE ZACHOWANIA KONSUMENTÓW I NAWYKI ŻYWIENIOWE. PRODUKTY UBOCZNE OBEJMUJĄ KOŚCI, SKÓRĘ
ORAZ INNE ODPADY POCHODZĄCE OD BYDŁA, ŚWIŃ I DROBIU. SARVAL WYKORZYSTUJE TE MATERIAŁY DO PRODUKCJI
TŁUSZCZÓW I SKŁADNIKÓW BIAŁKOWYCH DLA RÓŻNYCH KLIENTÓW, W TYM PRODUCENTÓW KARMY DLA ZWIERZĄT
DOMOWYCH I PRZEMYSŁU OLEOCHEMICZNEGO.
Według badań szwajcarskich naukowców, nawet
zwierzęta domowe mają negatywny wpływ na
środowisko. W przypadku typowego psa, pozostawiane i rozkładające się odchody zanieczyszczają środowisko w skali roku podobnie jak
jazda samochodem na dystansie 3700 km, podczas gdy w przypadku kota ten parametr jest
równoważny przejazdowi 1400 km. Oczywiście,
jedzenie odgrywa tu kluczową rolę. Jeśli zwierzę
jest karmione wyłącznie mięsem z supermarketu,
to wpływ na powstawanie dwutlenku węgla jest
szczególnie wysoki. Mając to na uwadze - wraz
z innymi względami etycznymi - świadomi ekologicznie właściciele wybierają już bardziej
zrównoważone żywienie dla swoich zwierząt
domowych, sięgając nawet do stosowania produktów wegetariańskich. Na szczęście istnieje
odpowiedzialny sposób dostarczania żywności
na bazie mięsa: poprzez wykorzystanie pozostałości z normalnej produkcji żywności.

SARVAL wykorzystuje produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego do wytwarzanie wysokiej
jakości składników do produkcji karmy dla zwierząt i produktów dodatkowych. Inne przedsiębiorstwa wykorzystują te składniki do produkcji
szerokiej gamy produktów w wielu różnych formach opakowań - od granulatu paszowego w
workach 10 kg po specjalną karmę mokrą, np.
karmę w puszkach o obniżonej zawartości
tłuszczu dla zwierząt domowych. Gdy produkty
te są spożywane, składniki SARVAL zapewniają
wiele korzyści odżywczych i fizjologicznych. Dostarczają na przykład niezbędne kwasy tłuszczowe, jednocześnie zwiększając wchłanianie
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Dzięki
temu składniki wytwarzane przez SARVAL są
niezwykle ważnym elementem zrównoważonego
żywienia zwierząt domowych.

Podobnie jak w pozostałej części sektora karmy
dla zwierząt domowych, SARVAL stosuje restrykcyjne normy jakości na każdym etapie produkcji swoich składników. Proces ten rozpoczyna
się od odbioru surowców z ubojni, zakładów
przetwórstwa mięsnego, od rzeźników i detalistów spożywczych. Materiały pochodzące z produktów spożywczych są natychmiast przekazywane do zakładu przetwórczego SARVAL.
Zwłaszcza w branży karmy dla zwierząt domowych rośnie zapotrzebowanie na niezmieszane
(pojedyncze gatunki) składniki. Stanowi to oczywiście dodatkowe wyzwanie dla logistyki i produkcji. SARIA posiada już liczne zakłady na
wielu rynkach specjalizujących się w produkcji
jednogatunkowej i jest zaangażowana w zwiększanie tej liczby. Szybki transport do zakładu
przetwórczego ma zasadnicze znaczenie dla jakości produktu.

Szybki transport do zakładu
przetwórczego ma zasadnicze
znaczenie dla jakości produktu
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Z rocznych dostaw około trzech
milionów ton produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
SARVAL wytwarza ponad

Z rocznych dostaw około trzech milionów ton
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
SARVAL wytwarza ponad 700 000 ton mączki
białkowej oraz 400 000 ton tłuszczów.
Proces produkcji składników paszowych SARVAL
został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu
maksymalnej higieny i bezpieczeństwa. Procedury
produkcyjne obejmują ograniczony dostęp do
urządzeń oraz wnikliwą analizę i ścisłą kontrolę
na każdym etapie procesu. Wytwarzane mączki
białkowe i tłuszcze oraz składniki do mokrej karmy dla zwierząt domowych są dostosowane do
specyfikacji poszczególnych producentów. Produkty SARVAL mogą być również dostosować
do niektórych rodzajów zwierząt. Na przykład

700000 ton

400000
ton

oraz

mączki białkowej

pewne preparaty są przeznaczone specjalnie dla
szczeniąt, a dla zwierząt z alergią pokarmową
dostępne są określone produkty monobiałkowe.
Oprócz produkcji składników karmy lub gotowych pokarmów dla zwierząt wykorzystuje
pewne surowce wyjściowe do produkcji tłuszczów. Są one dostarczane do przemysłu oleochemicznego i coraz częściej wykorzystywane jako
biomasa w produkcji biodiesla, jak również w
paszach dla zwierząt gospodarskich. Stosowanie
tłuszczów zwierzęcych w paszach jest szczególnie
korzystne w wielu scenariuszach, np. gdy lochy
ponownie wydały miot. Wysokowydajna pasza
pomaga lochom odzyskiwać mleko i podnosi
jego jakość, co jest korzystne dla prosiąt.

tłuszczów

SARVAL posiada zakłady produkcyjne w Europie
Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania,
Hiszpania, Włochy i Dania), Europie Wschodniej
(Rosja, Białoruś i Polska), a coraz częściej także
w Ameryce Północnej i Południowej. SARVAL
przetwarza rocznie łącznie około trzech milionów
ton produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wytwarzając ponad 700 000 ton mączek białkowych i 400 000 ton tłuszczów.
SARVAL, umiejscowiony pomiędzy sektorem
ubojowym a przemysłem produkcji karmy dla
zwierząt i przemysłem oleochemicznym, łączy
ważne rynki.

SARVAL, umiejscowiony pomiędzy sektorem
ubojowym a przemysłem produkcji karmy dla
zwierząt i przemysłem oleochemicznym, łączy
ważne rynki
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// PASZE I KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
Roczna produkcja w
niemieckich zakładach
wynosi około

5000 ton
skwarków

Połączenie firm
ułatwia rozwój usług
i większą specjalizację

100000 ton
białek

83000 ton
tłuszczów różnego
gatunku

W POŁOWIE 2017 R. NIEMIECKA SPÓŁKA ZALEŻNA SARVAL POŁĄCZYŁA SIĘ Z
FISCHERMANNS GMBH, RODZINNĄ FIRMĄ SPECJALIZUJĄCĄ SIĘ RÓWNIEŻ W
PRZETWARZANIU PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO.
GRUPA SARIA POSIADA WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁ W NOWEJ SPÓŁCE, SARVAL
FISCHERMANNS. DYREKTOROWI ZARZĄDZAJĄCEMU KARL-HEINZ FISCHERMANNS
ZADAJEMY TRZY KLUCZOWE PYTANIA
// Panie Dyrektorze, połączenia zazwyczaj
mają na celu stworzenie synergii. Czy tak
było w tym przypadku?
Zdecydowanie. Łącząc nasze działania, znacząco
poprawiliśmy nasze doświadczenie i wiedzę
techniczną. Najlepszymi przykładami są: uruchomiona w Marl nowa linia i stworzona, odrębna uszaarnia w Dissen. Ponadto połączenie
stawia nas w znacznie lepszej pozycji, jeśli chodzi
o zaopatrzenie w surowce - a nasza wydajność
znacznie się poprawiła. Są to pozytywne zmiany
również dla naszych klientów i dostawców.
Wspaniale jest też zobaczyć, jak oba zespoły
pracowników zjednoczyły się.
// Jak połączenie wpłynęło na zdolność
produkcyjną?
W Niemczech mamy obecnie pięć zakładów cztery z nich to zakłady produkcyjne. Zmieniliśmy
sposób przydzielania surowców do zakładów, w
zależności od efektywności procesu i względnego
stopnia specjalizacji. Roczna produkcja w Niemczech wynosi około 100000 ton białek, 5000
ton skwarków i 83000 ton tłuszczów w różnych
gatunkach.

// W jaki sposób połączenie przyniosło korzyści Państwa produktom?
Obecna konfiguracja obejmuje całą gamę produktów – mieszane mączki i tłuszcze, jednogatunkowe mączki białkowe i tłuszcze oraz
specjalne produkty do zastosowań
przemysłowych. Jesteśmy partnerem o pełnym spektrum działania, tworzącym zrównoważoną
wartość dla klientów poprzez
zróżnicowany asortyment
produktów. Dążymy do tego,
aby podążać tą drogą,
szczególnie w odniesieniu
do rozwoju naszych produktów.

Karl-Heinz Fischermanns,
SARVAL Fischermanns GmbH
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// PASZE I KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

Bioceval:
Zrównoważone zarządzanie
ograniczonymi zasobami
rybnymi
FIRMA BIOCEVAL SPECJALIZUJE SIĘ W RECYKLINGU PRODUKTÓW UBOCZNYCH Z PRZEMYSŁU PRZETWÓRSTWA RYBNEGO.
POWSTAŁE W TEN SPOSÓB OLEJE I MĄCZKI SĄ CENIONE NA CAŁYM ŚWIECIE JAKO WYSOKIEJ JAKOŚCI SKŁADNIKI DO PRODUKCJI PASZ DLA ZWIERZĄT ORAZ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH. BIOCEVAL PRODUKUJE RÓWNIEŻ SPECJALNE OLEJE
RYBNE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH. MIĘDZYNARODOWA FIRMA POSIADA ZAKŁADY PRZETWÓRCZE
W NIEMCZECH, FRANCJI I HISZPANII
Obecny popyt na ryby jest już wysoki i będzie
nadal rósł. Prowadzi to do wzrostu gospodarstw
rybnych, które obecnie dostarczają około połowy
wszystkich ryb jadalnych. Gospodarstwa rybne
zmniejszają presję na gatunki dziko żyjące, z
których część jest już przełowiona. Jednak hodowla ryb również może być problematyczna,
ponieważ niektóre z używanych pasz pochodzą
od dzikich ryb złowionych wyłącznie w tym celu.
Bioceval przyjmuje bardzo odmienne podejście,
wytwarzając składniki paszowe z odpadów z
przetwórstwa rybnego i z gatunków niewykorzystywanych do spożycia przez ludzi. Wykorzystując te istniejące surowce, Bioceval aktywnie
wspiera zrównoważony rozwój ryb jako źródła
pożywienia. Około jedna trzecia mączki rybnej i

Brak dorsza w paszy dla dorsza, brak łososia w
paszy dla łososia: większość ryb hodowlanych
powinna otrzymywać pasze, w których składniki
rybne pochodzą z innych gatunków. Bioceval
zapewnia gwarantowane produkty pochodzące
od jednego gatunku
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olejów Bioceval jest stosowana jako główny
składnik karmy dla zwierząt domowych. Większość pozostałych posiłków i olejów jest wykorzystywana w paszach dla zwierząt, w tym w
szczególności w produktach akwakultury.
We wszystkich tych zastosowaniach, produkty
Bioceval dostarczają szeroką gamę białek, aminokwasów, witamin i minerałów. Kluczowe
składniki odżywcze obejmują kwasy tłuszczowe
omega-3, które są niezbędne w hodowli ryb i
mają kluczowe znaczenie dla zdrowia zwierząt
domowych, takich jak psy i koty.
Brak preparatów dorszowych w przypadku hodowli dorsza, brak paszy z łososia w hodowli łososia: większość ryb hodowlanych powinna
otrzymywać pasze, w których składniki rybne
pochodzą od innych gatunków. Bioceval zapewnia gwarantowane produkty pochodzące od
jednego gatunku.

Większość surowców wykorzystywanych w produktach Bioceval to skrawki i ścinki pochodzące
z przemysłu przetwórstwa rybnego. Są one
zbierane jak najświeższe i zazwyczaj sortowane
według gatunków. Oryginalne ryby mogą być
słonowodne lub słodkowodne albo pochodzić ze
stad dzikich lub hodowlanych. Bioceval wykorzystuje wieloetapowy proces produkcji mączek
rybnych i olejów, które są praktycznie nieporównywalne z żadnymi innymi producentami.
W zależności od zakładu, firma produkuje do 20
różnych odmian - od mączki na bazie pstrąga
do oleju łososiowego.

MSC jest wiodącym na świecie organem certyfikującym i nadającym ekologiczny znak jakości
w zakresie zrównoważonej produkcji owoców
morza. ASC jest takim odpowiednikiem dla
branży hodowli ryb. Oba oznakowania promują
zgodność środowiskową w sektorze rybołówstwa oraz odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie tym cennym zasobem naturalnym.

dla zwierząt. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, Bioceval zbiera i przetwarza surowce oddzielnie. Bioceval produkuje również specjalne
mieszanki dla poszczególnych zastosowań, np.
pasze dla zwierząt akwakultury ze specjalną zawartością protein lub składniki karmy dla zwierząt domowych, które są specjalnie opracowane
dla danego produktu końcowego.

Rosnący popyt na produkty jednogatunkowe
Produkty jednogatunkowe mają coraz większe
znaczenie zarówno dla przemysłu produkującego karmę dla zwierząt domowych, jak i paszę

Głównymi konsumentami produktów Bioceval
są gospodarstwa rybne.

Bioceval współpracuje również z producentami
ekologicznymi w celu zaopatrywania gospodarstw rybackich i hodowli zwierząt w certyfikowane pasze ekologiczne. Ponadto niektóre
gatunki oleju są wykorzystywane również w zastosowaniach technicznych - w rafineriach i w
przemyśle skórzanym.
Cały proces produkcyjny podlega surowym
standardom jakości i kontroli, począwszy od
przyjęcia surowców, a skończywszy na wysyłce
gotowych produktów. W produkcji i sprzedaży
Bioceval spełnia surowe kryteria Rady Zarządzania Zasobami Morskimi (MSC) oraz zasady
Rady Zarządzania Zasobami Akwakultury (ASC).

Gospodarstwa rybne są głównymi
konsumentami produktów Bioceval

SARIA NEWS

19

Farmaceutyki oraz
osłonki produktów
spożywczych
Od wody po energię, proces produkcji żywności wymaga wielu kluczowych zasobów. Jeżeli surowce nie są wykorzystywane w
całości, to część ich wartości jest marnowana. Dotyczy to w szczególności przemysłu przetwórstwa mięsnego, gdzie pełne wykorzystanie zasobów jest oczywistym priorytetem tylko z etycznego punktu widzenia. SARIA tworzy wartość z materiałów pochodzenia zwierzęcego, często wymagających w tym celu skomplikowanych procesów - dobrym przykładem są naturalne
osłonki z jelit zwierzęcych. Zachowują one nie tylko świeżość i smak kiełbas, lecz także są niezbędne dla niektórych stylów produktów, np. Thuringian, Weisswurst i Nurnberger bratwurst. Inne produkty SARII to aktywne składniki farmaceutyczne znajdujące się w chrząstce, błonie śluzowej i tkance trzustki. Na przykład błona śluzowa jest źródłem heparyny, ważnego leku w
leczeniu chorób układu krążenia, który co roku ratuje miliony istnień ludzkich. Grupa SARIA, jeden z wiodących dostawców na
świecie, zajmuje się zarówno przetwarzaniem błony śluzowej, jak i późniejszą produkcją heparyny. Dzięki szerokiej gamie produktów, od osłonek naturalnych po niezawodną opiekę medyczną, SARIA w sposób odpowiedzialny ekologicznie przyczynia się
do poprawy jakości życia i wyników zdrowotnych ogromnej rzeszy osób.

Składniki
weterynaryjne
Dodatki
paszowe

Naturalne osłonki
do wędlin
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Bioiberica
Produkty ochrony
roślin

Materiały bazowe
dla farmacji

Mięso

Heparyna API

Mucosa do wytwarzania heparyny
Chrząstka na chondroitynę
Trzustka dla enzymów trawiennych
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Aktywne składniki
farmaceutyczne

// FARMACEUTYKI ORAZ OSŁONKI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Bioiberica:
Specjalista w zakresie biotechnologii
JAKO WIODĄCY SPECJALISTA W ŚWIATOWYM PRZEMYŚLE W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII, BIOIBERICA JEST
ZAANGAŻOWANA W POPRAWĘ ZDROWIA I DOBROSTANU LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN. FIRMA PRACUJE NAD
IDENTYFIKACJĄ, EKSTRAKCJĄ I ROZWOJEM HEPARYNY API ORAZ SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I
PRZEKSZTAŁCANIEM ICH W WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, ODŻYWEK,
WETERYNARYJNEGO, PASZOWEGO I ROLNEGO.
Historia sukcesu firmy Bioiberica rozpoczęła
się ponad 40 lat temu od heparyny, najczęściej
stosowanego na świecie leku przeciwzakrzepowego oraz zapobiegającego koagulacji. Dziś
Bioiberica jest wiodącym producentem API
heparyny w świecie zachodnim. Heparyna
jest biologiczną cząsteczką ekstrahowaną z
błony śluzowej jelita świni. W związku z tym
konieczne jest zapewnienie identyfikowalności
i jakości w całym procesie produkcyjnym. Z
tego powodu firma nadzoruje cały cykl życia
produktu, od pozyskania surowca, przez etapy
wydzielania i oczyszczania heparyny oraz do jej
komercjalizacji. Jedna na pięć dawek heparyny
podawanej na całym świecie jest wytwarzana
przez Bioiberica.

gospodarskich i akwakulturze, oferując produkty
mające na celu poprawę stanu zdrowia immunologicznego i wewnętrznego we wczesnych
fazach rozwoju.

Bioiberica sprzedaje swoje produkty w ponad
80 krajach i posiada dziewięć zakładów produkcyjnych w Hiszpanii, Polsce, Włoszech, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

W swojej jednostce biznesowej Plant Health
Bioiberica oferuje zrównoważone rozwiązania
w celu zmniejszenia stresu roślin, zwiększenia
wydajności upraw i poprawy różnych parametrów jakościowych. Wszystkie produkty
odgrywają ważną rolę w walce ze zmianami
klimatycznymi, ponieważ umożliwiają bardziej
efektywne wykorzystanie nawozów i wspierają
zintegrowane, bardziej przyjazne dla środowiska
zarządzanie uprawami.

Oprócz heparyny Bioiberica jest liderem w
badaniach, produkcji i sprzedaży innych API
pochodzenia zwierzęcego oraz składników i
związków, takich jak siarczan chondroityny,
glukozamina, kwas hialuronowy, kolagen
natywny typu II i ekstrakt z tarczycy, których
celem jest przede wszystkim poprawa mobilności
ludzi i jakości życia.

Firma wykorzystuje również swoje doświadczenie do opracowywania rozwiązań opartych
na wiedzy naukowej w celu poprawy zdrowia
zwierząt domowych cierpiących na choroby
przewlekłe. Koncentruje się na rozwiązaniach,
które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia stawów, przeciwdziałają problemom dermatologicznym, wzmacniają układ odpornościowy
lub poprawiają funkcje wątroby i jelit. Bioiberica
specjalizuje się również w hodowli zwierząt

Zakład główny
Bioiberica w Pallafols
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Bezkompromisowe
standardy jakościowe
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, INTEGRACJA PIONOWA I SZEROKO ZAKROJONA WSPÓŁPRACA Z
JEDNOSTKAMI BADAWCZYMI ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ JAKOŚĆ W BIOIBERICA.
Bioiberica współpracuje z około 200 ośrodkami
badawczymi, uniwersytetami, firmami i placówkami służby zdrowia w celu znalezienia
rozwiązań dla niektórych z najważniejszych
wyzwań zdrowotnych naszych czasów. Skuteczność i bezpieczeństwo produktów związanych
ze zdrowiem człowieka dokumentuje ponad 40
publikacji naukowych.

20 %
heparyny API podawanej
na całym świecie wytwarza
Bioiberica

Nowe zastosowania są stale
badane w rozwoju Bioiberica
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Aby zagwarantować najwyższe standardy jakości, Bioiberica jest zintegrowana pionowo. Duża
część surowca pozyskiwana jest od siostrzanej
firmy Van Hessen i przetwarzana w dziewięciu
lokalizacjach Bioiberica. Zapewnia to solidny
łańcuch dostaw, jak również elastyczność i
odpowiednią zdolność produkcyjną. Wszystkie
zakłady wdrożyły wspólny system kontroli jakości
i procesy przyjazne dla środowiska.

20 mln
pacjentów na całym świecie
używa produktów farmaceutycznych zawierających
API Bioiberica

Końcowy proces oczyszczania różnych produktów odbywa się w nowoczesnym zakładzie
w Barcelonie (Hiszpania). Wynikiem tego są
produkty o doskonałej jakości i niezawodności,
które są dostosowane do potrzeb klienta.

17 %
łososia hodowlanego na
całym świecie otrzymuje
suplementy paszowe z
Bioiberica

2.5 mln
miliona hektarów jest
traktowanych roztworami
Bioiberica dla roślin

// FARMACEUTYKI ORAZ OSŁONKI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

„Jakość i bezpieczeństwo to
nasze najważniejsze priorytety”
LUIS SOLERA, DYREKTOR GENERALNY BIOIBERICA, ROZMOWA O JAKOŚCI.

// Panie dyrektorze Solera, Bioiberica działa
w sektorze wrażliwym. Jak ważne są dla
Państwa czynniki jakości?
Naszą podstawową działalnością jest identyfikacja, ekstrakcja i rozwój biomolekuł pochodzenia
zwierzęcego. Praca z surowcami biologicznymi
oznacza, że bezpieczeństwo i jakość są dla
Bioiberica najważniejszymi priorytetami. W
związku z tym gwarantujemy identyfikowalność
i kontrolę jakości w całym procesie produkcji,
aby zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożeń biologicznych. Nasze procesy produkcyjne
spełniają wszystkie istotne normy międzynarodowe i wymagania prawne. Ponadto liczne certyfikaty jakości i audyty obejmują szersze
wymagania w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

// Co z pozycją Bioiberica w grupie SARIA?
Przynależność do grupy SARIA jest bardzo
korzystna dla przedsiębiorstwa takiego
jak Bioiberica. Poza oczywistymi korzyściami finansowymi, współpraca z innymi spółkami grupy daje nam często
znaczną przewagę konkurencyjną. Na
przykład nasza integracja pionowa z
Van Hessen przynosi obecnie wyniki,
które zapewniają naszym przedsiębiorstwom większą spójność. Podobnie,
Bioiberica może przekazywać wiedzę
na temat zastosowań końcowych innym
jednostkom w Grupie, dając im szansę
na zwiększenie wartości ich surowców
i produktów, przynosząc tym samym
korzyści ich dostawcom i klientom.

// Jak ważni są pracownicy?
Zespół jest kluczowym atutem Bioiberica. Nasi
pracownicy są bardzo zaangażowani i jestem
przekonany, że jest to kluczowy czynnik pomagający nam rozwijać naszą działalność biznesową.
Poziom wiedzy w Bioiberica jest na najwyższym
poziomie. Maksymalizujemy potencjał każdego
członka zespołu, wspierając go w zrozumiałym
określeniu celów, dobrej organizacji pracy i skupieniu się na konkretnych, wymaganych działaniach.
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Van Hessen:
Zapoznajmy się z firmą Van Hessen
VAN HESSEN JEST WIODĄCYM ŚWIATOWYM GRACZEM W ZAKRESIE ZBIORU, PRZETWARZANIA I DYSTRYBUCJI OSŁONEK
NATURALNYCH, Z PORTFOLIO OBEJMUJĄCYM RÓWNIEŻ PRODUKTY MIĘSNE I SUROWCE DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO. VAN HESSEN DĄŻY DO ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI DODANEJ W CAŁYM ŁAŃCUCHU PRODUKCYJNYM, DOSTARCZAJĄC
KLIENTOM PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI, A JEDNOCZEŚNIE GENERUJĄC MAKSYMALNĄ WARTOŚĆ DLA DOSTAWCÓW SUROWCÓW. JEST TO MOŻLIWE DZIĘKI PRECYZJI, ZAANGAŻOWANIU I DOGŁĘBNEJ WIEDZY FACHOWEJ ZESPOŁU VAN HESSEN I
JEGO PARTNERÓW.
Van Hessen działa w 23 krajach i dostarcza
klientom w 65 krajach produkty wysokiej jakości.
W ubojniach na całym świecie znajdują się pomieszczenia z jelitami. Dzięki pokryciu całego
łańcucha produkcji, od zaopatrzenia, poprzez
przetwarzanie, aż po dystrybucję, Van Hessen
jest w stanie zagwarantować swoim klientom
niezawodne dostawy kluczowych surowców o
niezmiennie wysokiej jakości.

Bezpieczeństwo produktu jest priorytetem dla
każdego klienta. Producenci i konsumenci mogą
zawsze polegać na wszystkich produktach spełniających najwyższe standardy higieniczne i
produkcyjne, z pełną identyfikowalnością. Ścisła
kontrola i monitorowanie każdego etapu procesu zapewnia niezmiennie wysoką jakość produktu.

Wszystkie operacje związane z produkcją, czyszczeniem, selekcją i dystrybucją są zgodne lub
przekraczają krajowe i międzynarodowe przepisy
prawne i normy jakości. W branży mięsnej Van
Hessen oferuje szeroką paletę produktów składających się z wysokiej jakości osłonek naturalnych, produktów mięsnych i surowców dla
przemysłu farmaceutycznego.
Osłonki naturalne
Oferta produktowa dla przemysłu wędliniarskiego
obejmuje głównie osłonki naturalne, wykonane
z podśluzówki, warstwy kolagenowej jelita grubego. Asortyment osłonek naturalnych obejmuje
osłonki wieprzowe, owcze, jagnięce, kozie i wołowe.
Dwa główne czynniki leżą u podstaw wiodącej
pozycji firmy na rynku osłonek naturalnych:
dogłębna wiedza na temat produktów oraz
możliwość standaryzacji zbieranych osłonek
naturalnych. Znormalizowane rozmiary i standardy jakościowe są podstawowymi kryteriami
produkcji kiełbasy, nie tylko w procesie produkcji,
ale również późniejszej sprzedaży. Osłonka potrzebna do produkcji danej wędliny zależy od
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wielu różnych czynników, takich jak długość i
szerokość kiełbasy, rodzaj zawartości (znany w
branży jako ciasto), sposób napełniania i proces
po napełnieniu. To, czy osłonki są wędzone czy
suszone, również ma ogromne znaczenie. Dzięki
globalnej obecności Van Hessen i wieloletniemu
doświadczeniu w branży wędliniarskiej, Van
Hessen może zapewnić producentom kiełbas
dostawy najlepszych osłonek do różnych rodzajów kiełbas.
Produkty mięsne
Produkty mięsne obejmują żołądek, śledzionę i
końcówki tłuszczowe. Te produkty mięsne mogą
należeć do kategorii 3 zgodnie z rozporządzeniem
UE nr 1069 do stosowania w mokrej karmie dla
zwierząt domowych lub do klasy spożywczej, tj.

nadającej się do spożycia przez ludzi. Van Hessen
koncentruje się na produktach mięsnych klasy
spożywczej, takich jak żołądek. Produkty te pochodzą z własnych jelitowni w ubojniach Van
Hessena albo są pozyskiwane bezpośrednio od
przetwórców mięsa.
Produkty farmaceutyczne
Wiele ważnych leków bazuje na surowcach organicznych pochodzenia zwierzęcego. Zrozumienie roli substancji zawartych w organach
zwierzęcych oraz wykorzystanie innowacyjnych
technologii ekstrakcyjnych to kluczowy sposób
na zwiększenie wartości dodanej. Po ekstrakcji
substancje te są wykorzystywane jako materiały
podstawowe dla różnych leków i szeregu suplementów diety.

Do zastosowań farmaceutycznych Van Hessen
wytwarza trzy główne surowce. Błona śluzowa
oddzielana z jelit wieprzowych jest wykorzystywana do produkcji heparyny, leku stosowanego
jako antykoagulant (rozcieńczalnik krwi).
Chrząstka, miękka kość pozyskana z tchawicy
bydlęcej, stosowana jest jako surowiec do produkcji chondroityny, która poprawia stan zdrowia
stawów. Po trzecie, trzustki wieprzowe są zbierane głównie ze względu na ich właściwości
trawienne (tj. zdolność do rozkładu węglowodanów, cukrów i lipidów).
Van Hessen ściśle współpracuje ze specjalistą w
dziedzinie biotechnologii, firmą Bioiberica, należącą również do grupy SARIA, w celu zagwarantowania dostawcom z branży mięsnej
maksymalnej waloryzacji, oferując jednocześnie
klientom kontrolowany i przejrzysty łańcuch
dostaw.

Van Hessen wykorzystuje innowacyjne
technologie do pozyskiwania cennych
materiałów - prekursorów dla produktów
farmaceutycznych
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ReFood UK – inwestycja w rejonie
Wielkiego Londynu - rozruch i eksploatacja
W LIPCU 2017 R. FIRMA REFOOD UK ŚWIĘTOWAŁA OTWARCIE SWOJEJ NOWOCZESNEJ BIOGAZOWNI W DAGENHAM.
24 MIESIĄCE PÓŹNIEJ ZAKŁAD DZIAŁA NA PEŁNYCH OBROTACH I NADAL WYZNACZA STANDARDY DLA WIODĄCEJ W
BRANŻY TECHNOLOGII RECYKLINGU ODPADÓW SPOŻYWCZYCH W WIELKIEJ BRYTANII.

Industries Park - sztandarowym projekcie finansowanym przez burmistrza Londynu - który ma
stać się największą w Wielkiej Brytanii koncentracją przemysłu ekologicznego i firm technologicznych.
Philip Simpson, dyrektor ReFood UK, skomentował: „Oprócz wyeliminowania 73600 ton CO2
rocznie, co koreluje z usunięciem z dróg spalin
generowanych przez 14431 samochodów, ReFood
Dagenham wspiera „Plan działań na rzecz czystego powietrza w Londynie (TfL)” poprzez wytwarzanie biometanu dla pojazdów zasilanych
gazem. W związku z tym wkładem w ochronę
środowiska, w 2018 roku podczas National Recycling Awards" zostaliśmy wysoko ocenieni w
kategorii Recycling Facility of the Year/ (przodujący Zakład Recyklingu w danym roku).
ReFood Dagenham przetwarza niejadalne odpady spożywcze zebrane od klientów z obszaru
Londynu na odnawialne źródła energii i zrównoważone nawozy biologiczne. Zakład jest w
stanie przetworzyć ponad 160000 ton odpadów
spożywczych rocznie, wytwarzając w ten sposób
14 milionów metrów sześciennych biogazu, co
umożliwia zasilanie 12600 domów.

Nowoczesny zakład fermentacji beztlenowej ReFood w
Dagenham jest w stanie
przetworzyć ponad

160000 ton
odpadów spożywczych rocznie
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Jako największe miasto w Europie, Londyn ma
ponad 8 milionów mieszkańców i co roku przyciąga 31 milionów turystów. Rocznie powstaje
ponad 2,7 miliona ton odpadów spożywczych z czego 40 procent nadal jest składowanych.
ReFood Dagenham jest czwartą stołeczną fabryką AD, zlokalizowaną w London Sustainable

ReFood Dagenham, świadcząc swoim klientom
usługi na najwyższym poziomie, szybko osiągnął
zakładane moce przerobowe i przetwarza obecnie około 1200 ton odpadów spożywczych tygodniowo oraz 900 ton odpadów płynnych.

Instalacja
wytwarza

co wystarcza,
aby zasilić

14
14 milionów
milionów

12600
12600

metrów sześciennych
biogazu

domów

// ROZWÓJ I PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

„Oprócz usunięcia 73600 ton CO2 rocznie, co odpowiada
wyeliminowaniu z dróg spalin generowanych przez 14431
samochodów, ReFood Dagen wspiera „Plan działań na rzecz
czystego powietrza w Londynie (TfL) poprzez wytwarzanie
biometanu dla pojazdów zasilanych gazem.”
Philip Simpson, dyrektor ReFood UK

Dzięki najnowocześniejszej technologii zakład
może przerabiać - zarówno w stanie stałym, jak
i płynnym - odpady produktów żywnościowych,
które są zbierane ze sklepów, supermarketów,
restauracji, kawiarni, od producentów żywności
i przedsiębiorców, szpitali, szkół i władz lokalnych
w promieniu 50 mil.
Oprócz tego, że jest to znaczącym udziałem grupy
SARIA w jej działalność w Wielkiej Brytanii, inwestycja ta wspiera także szersze ambicje Londynu dotyczące zrównoważonego rozwoju. W
stołecznej strategii ochrony środowiska podkreślono, że składowanie odpadów spożywczych
na wysypiskach śmieci prowadzi do wielu negatywnych skutków dla środowiska.
Celem strategii jest osiągnięcie zerowego poziomu odpadów w Londynie do roku 2030, zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla do
2050 roku oraz zastąpienie pojazdów zanieczyszczających środowisko przez transport pojazdami napędzanymi biometanem.

ReFood będzie odgrywał wiodącą rolę w realizacji tych celów poprzez recykling nieuniknionych odpadów żywnościowych, zmniejszenie
„śladu węglowego” oraz wytwarzanie ekologicznego gazu i nawozów biologicznych. ReFood
Dagenham nie tylko przetwarza odpady żywnościowe tysięcy klientów, ale również zaopatruje rolników z regionu południowo-wschodniego
w wielokrotnie nagradzany bio-nawóz, ReGrow,
pomagając w ten sposób zamknąć lokalny łańcuch dostaw żywności.
Obiekt został starannie zaprojektowany tak, aby
ograniczyć emisję szkodliwych substancji i nadmierne zużycie energii. Obejmuje to chłodzenie
termiczne, zmniejszenie zapotrzebowania na
klimatyzację, zastosowanie płuczki biologicznej
do usuwania siarkowodoru z biogazu (inne zakłady stosują filtry chemiczne lub węglowe)
oraz montowanie na dachach paneli słonecznych, które wspomagają zasilanie pracy urządzeń w zakładzie. Sam zakład został zbudowany

z produktów nadających się do recyklingu i nie
ulega wpływom związanym z obecnością dwutlenku węgla w otoczeniu.
W przeciwieństwie do wielu konkurentów, zakłady ReFood wykorzystują skomputeryzowane
systemy kontroli surowców, dzięki czemu mogą
planować i osiągać optymalną wydajność gazu.
Do oddzielania odpadów spożywczych od
opakowań wykorzystywane są również specjalistyczne maszyny do rozpakowywania.
Opakowania te są następnie poddawane recyklingowi, a woda jest wyciskana celem ponownego wykorzystania w procesie fermentacji
beztlenowej. Woda deszczowa jest również
zbierana i wykorzystywana w trakcie całego
procesu, dzięki czemu nie dochodzi do marnotrawstwa zasobów.
ReFood Dagenham jest trzecim zakładem firmy
w Wielkiej Brytanii, uzupełniającym istniejące
zakłady w Doncaster i Widnes.
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„ Sukces jest tworzony przez ludzi. Dzięki współpracy 		
i wymianie szybko staliśmy się zespołem, w którym 		
łączymy swoje mocne strony, uczymy się od siebie
nawzajem i wspólnie ponosimy odpowiedzialność.”
Tomasz Krasiński Prezes Zarządu SARIA Polska w Toruniu (2019 rok)

Spotkanie zarządu firmy SARIA Polska
w Toruniu (2019 rok)

Nowy dodatek w Polsce tworzy
synergie i poszerzenie portfolio
PO ZAKUPIE GRUPY JKK W 2018 R. SARIA STAŁA SIĘ WIODĄCYM GRACZEM W SEKTORZE PRODUKTÓW UBOCZNYCH
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO W POLSCE - Z LICZNYMI KORZYŚCIAMI ZARÓWNO DLA DOSTAWCÓW, JAK I KLIENTÓW.
SARIA od dawna należy do wiodących dostawców i przetwórców produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w Polsce. Umocniła tę
pozycję w ciągu ostatniego roku, głównie poprzez integrację grupy JKK, specjalizującej się w
przetwarzaniu produktów ubocznych z drobiu.
Dzięki dodaniu obiektów JKK SARIA Polska nie
tylko zwiększyła moce produkcyjne, ale także
zyskała wiele innych korzyści, które bezpośrednio przynoszą korzyści klientom i dostawcom.

Przede wszystkim firma posiada teraz znacznie
szerszy wachlarz produktów i usług dla sektora
drobiarskiego oraz bliższy kontakt z dostawcami i klientami.
SARIA Polska posiada obecnie łącznie dziewięć
oddziałów na terenie całego kraju. Dzięki dodaniu JKK poprawiła swoją bliskość względem
centrów rolniczych wokół Warszawy, Łodzi i Poznania. Obecnie SARIA Polska zatrudnia około

750 osób i przetwarza rocznie ponad 400000
ton różnych gatunków produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego. Tomasz Krasiński, dyrektor zarządzający SARII Polska: „Połączenie
znacznie zwiększyło ofertę usług dla przemysłu mięsnego. Osiągnęliśmy również synergię w
obszarze logistyki - na przykład przy przydzielaniu surowców. Ponadto dzięki połączeniu naszej wspólnej wiedzy fachowej udało nam się
poszerzyć ofertę produktową, a w szczególności
zwiększyć specjalizację naszych produktów".

SARIA Polska, obok współdziałania z SecAnim i SARVAL, posiada
również ścisłe kontakty z firmą ReFood. Wszystkie trzy jednostki
rozwijają się dobrze. Obecnie ReFood przetwarza rocznie około
56 000 ton odpadów spożywczych - ilość ta stale rośnie.
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Grzmiąca

Warsaw

Poznan

Główne siedziby firm

SARIA Polska posiada
obecnie łącznie dziewięć
oddziałów

Łódz

Kraków

Grupa JKK składa się z trzech odrębnych spółek
zależnych: Eko-Stok, Struga i Kemos. Podobnie
jak oddział SARII SecAnim, grupa JKK zapewnia
bezpieczną utylizację organicznych surowców
zwierzęcych stanowiących pierwszą kategorię
zagrożenia z sektora mięsnego i rolnego. Przetwarza również produkty uboczne drobiowe
kategorii 3 na białka i tłuszcze wykorzystywane w karmie dla zwierząt domowych, paszach
dla fauny akwakultury i w zastosowaniach oleo-chemicznych - obszarach odpowiadających
działaniom SARVAL. Tomasz Krasiński: „JKK jest
doskonale przygotowana do uzupełnienia istniejących usług oferowanych przez SARIĘ Polska.
Dzięki fuzji z SecAnim rozszerzyliśmy naszą
obecność w regionie, a SARVAL zyskał zupełnie
nową specjalność biznesową - w branży drobiarskiej".
Rynek produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego w Polsce od wielu lat rozwija się
intensywnie, szczególnie w szybko rozwijającym
się segmencie drobiarskim. Około 60 procent
wszystkich surowców pozyskuje się z tego
ostatniego źródła. „Wynika to z faktu, że w
ostatnich latach Polska jest największym

producentem drobiu w Europie", wyjaśnia Tomasz
Krasiński. „Istniejące doświadczenie JKK w sektorze drobiarskim zapewnia nam dobrą pozycję.
Ale szybko zaznacza, że SARIA Polska nie zamierza spocząć na laurach: „Będziemy nadal inwestować w technologię i procesy, aby osiągnąć

jeszcze wyższe standardy we wszystkich obszarach. Mamy istotną korzyść, ponieważ możemy
korzystać z fachowej wiedzy technicznej całej
grupy SARII, która pomoże nam się rozwijać".
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Uproszczenie dostaw

Trzy zmiany na dobę: zakład Bioiberica w Niemczech
funkcjonuje przez 24 godziny na dobę przez siedem
dni w tygodniu

BIOIBERICA ROBI OGROMNE POSTĘPY DZIĘKI SWOJEMU PIERWSZEMU ZAKŁADOWI PRODUKCYJNEMU W NIEMCZECH. PO MODYFIKACJACH TECHNICZNYCH I
ZAKOŃCZENIU AUDYTÓW KLIENTOWSKICH, ZAKŁAD OSIĄGNIE PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ
PRODUKCYJNĄ POD KONIEC 2019 ROKU.
Pod koniec 2017 r. Bioiberica pozyskała zakład
produkcyjny w Rheda-Wiedenbruck w Niemczech. Ten nowoczesny zakład został zbudowany
zaledwie pięć lat temu przez Grupę Tonnies,
jedną z dziesięciu największych na świecie firm
przetwórstwa mięsnego. Natychmiast po zakupie
Bioiberica zaczęła dostosowywać infrastrukturę
techniczną i procesy w zakładzie do produkcji
aktywnych składników farmaceutycznych. Zaprosiła również swoich międzynarodowych
klientów do przeprowadzenia niezbędnych audytów. Audyty te są złożonymi, wieloetapowymi
procedurami, którym towarzyszy wnikliwa analiza, sprawdzenie kompletności dokumentacji i
ocena procesów przeprowadzona w warunkach
technicznych.

Lepsza logistyka
W przeszłości Bioiberica transportowała
surową śluzówkę z Europy północnozachodniej do Hiszpanii. Obecnie surowiec
ten jest wstępnie przetwarzany w nowej
fabryce w Niemczech, co istotnie zmniejsza
liczbę przejazdów ciężarówek.
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Mimo że modyfikacje techniczne i audyty są
nadal w toku, nowy zakład już teraz ma bardzo
pozytywny wpływ. Taka sytuacja umożliwiła, na
przykład, nawiązanie wielu nowych kontaktów
partnerskich w branży przetwórstwa mięsnego,
zwiększając dostępność do błony śluzowej, niezbędnej przy wytwarzaniu heparyny API. Zakład
w ogromnym stopniu usprawni również łańcuch
dostaw, zwłaszcza gdy pod koniec 2019 roku
osiągnie pełną zdolność produkcyjną. Mucoza
pochodząca z północno-zachodniej Europy nie
będzie już dostarczana w stanie surowym do
głównego zakładu Bioiberica w Hiszpanii. Zamiast tego surowiec ten będzie wstępnie przetworzony w Niemczech, co drastycznie zmniejszy
objętość i masę transportowanego dalej półproduktu.

2017

300
ciężarówek

Kiedyś firma potrzebowała 300 ciężarówek
transportujących surową błonę śluzową, a
obecnie potrzebuje tylko jednej ciężarówki do
przewozu przetworzonego materiału, co stanowi ogromną poprawę, szczególnie w odniesieniu do środowiska naturalnego.
Zakład w Rheda-Wiedenbruck wdrożył procesy
sterowane komputerowo oraz niemal 100% automatyzację. Po zakończeniu fazy przejściowej,
pod koniec 2019 roku, Bioiberica będzie w stanie przetworzyć do 100000 ton śluzówki rocznie w Rheda-Wiedenbruck.
Luis Solera, Dyrektor Generalny Bioiberica: „Nowa
fabryka zapewnia znaczący wzrost naszej podstawowej działalności i umacnia naszą pozycję
jednego z wiodących światowych dostawców
heparyny API."

2018

1
ciężarówka
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Pomyślna integracja we Włoszech
W MAJU 2017 ROKU SARIA ZAAKCENTOWAŁA SWĄ OBECNOŚĆ WE WŁOSZECH POPRZEZ POŁĄCZENIE SIŁ Z GRUPĄ ECB.
ECB SPECJALIZUJE SIĘ W PRZETWARZANIU PRODUKTÓW UBOCZNYCH Z DROBIU. DOSTARCZA WYSOKIEJ JAKOŚCI TŁUSZCZE
I BIAŁKA DLA MIĘDZYNARODOWYCH KLIENTÓW, GŁÓWNIE W ZAKRESIE PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH,
ALE TAKŻE W SEKTORZE AKWAKULTURY.
Grupa ECB przetwarza produkty uboczne z drobiu
we Włoszech od ponad 50 lat. Oprócz swojej
głównej siedziby w Treviglio (Lombardia) posiada
drugi zakład produkcyjny w miejscowości Sorga,
na południe od jeziora Garda. Posiada również
25-procentowy udział w trzecim zakładzie produkcyjnym w Gatteo niedaleko nadmorskiego
miasta Rimini; pozostały 75-procentowy udział
należy do trzech ubojni drobiu. Wszystkie trzy
zakłady EBC znajdują się w północnych Włoszech,
w pobliżu centrum krajowego przemysłu uboju
drobiu.
ECB produkuje szczególnie wysokiej jakości
białko i tłuszcze drobiowe, w dużej mierze dzięki
zaawansowanej technologii produkcji. Szczególnie delikatnie poddaje się obróbce surowiec
w procesie mokrego „renderowania" [wytapiania
tłuszczu] wytwarzając wysokobiałkową, niskopopiołową mączkę oraz wysokiej jakości tłuszcze.
„Jeszcze zanim ECB wszedł w skład SARII, to już
był bardzo zaawansowany technologicznie",
mówi Daniela Castegnaro, Prezes Zarządu ECB.
"W naszych kolejnych innowacjach celem było
zawsze zastąpienie poszczególnych komponentów, które przede wszystkim poprawiałyby wydajność procesu produkcyjnego. Ponadto firma
wprowadza techniczne i organizacyjne ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przykładem może być optymalizacja

systemów oczyszczania powietrza odlotowego i
zarządzania ściekami w zakładach w Treviglio i
Sorga.
Daniela Castegnaro, włączając ECB do grupy
SARIA, szczególnie chciała zaangażować w ten
proces swoich pracowników. „Większość naszych
pracowników pozytywnie odniosła się do tego
powiązania. Wykorzystaliśmy tę pozytywną postawę i wzmocniliśmy ją, zachęcając ludzi do
wzięcia odpowiedzialności", mówi Castegnaro,
dodając, że proces transformacji wymagał
zmiany mentalności wśród pracowników: „Istnieje różnica między pracą w małej włoskiej firmie a pracą w międzynarodowej grupie.
Struktury decyzyjne i metody pracy są nieuchronnie różne, a adaptacja wymaga czasu".
Zmiany wprowadzone w fazie postintegracyjnej
przyniosły bardzo pozytywne skutki. W działalności firmy istnieje większa standaryzacja, z jasno określonymi strukturami i obowiązkami.
Pracownicy mogą teraz kontaktować się z innymi
spółkami grupy SARIA, uzyskując bezpośredni
dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczeń
z innych rynków. Ponadto ECB zatrudnił nowych
pracowników i stworzył nowe jednostki organizacyjne, takie jak biuro zaopatrzenia, aby wygenerować oszczędności w procesie zakupów.
Ponadto obecnie istnieje stanowisko kierownika
ds. jakości surowców, którego zadaniem jest

Daniele Casteganaro, Prezes Zarządu ECB

podnoszenie jakości podrobów i wzmacnianie
relacji z około 50 ubojniami partnerskimi. ECB
wnosi wartość dodaną, wypełniając lukę między
ubojniami z jednej strony a producentami karmy
dla zwierząt domowych i gospodarstwami rybnymi łącząc potrzeby tych drugich z tymi
pierwszymi. Ostatecznym celem jest poprawa
tworzenia wartości w całym łańcuchu dostaw,
co przyniesie obustronną korzyść.

ECB dostarcza składniki wysokiej jakości producentom
karmy dla zwierząt domowych i dąży do poszerzenia
bazy klientów
ECB może przetworzyć do
220 000 ton produktów
ubocznych z drobiu rocznie
w swoich zakładach w Treviglio
i Sorge
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Dołączenie do sieci SARIA stwarza
wiele możliwości rozwoju
W RAMACH INTEGRACJI GRUPY ECB, SARIA POZYSKAŁA RÓWNIEŻ RUMUŃSKĄ SPÓŁKĘ CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL.
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W MIEŚCIE CIULNITA JEST PIERWSZĄ LOKALIZACJĄ SARII W RUMUNII.

Położony w południowej Rumunii, między Bukaresztem a Konstancą, zakład Clean Tech ma
ogólną powierzchnię około 50000 metrów
kwadratowych, w tym około 15000 metrów
kwadratowych to technologiczna część przedsiębiorstwa. Ten nowy członek Grupy SARIA jest
jednym z wiodących przetwórców produktów
ubocznychdrobiowych w Rumunii. Dostarcza

wysokiej jakości białka i tłuszcze zarówno do
firm produkujących karmę dla zwierząt domowych, jak i do producentów pasz stosowanych
w hodowlach akwakulturowych.
Natychmiast po dołączeniu do rodziny SARII,
firma Clean Tech rozpoczęła szeroko zakrojony
program optymalizacyjny w zakładzie w Ciulnita,

uruchomionym pierwotnie w 2012 roku. Clean
Tech wdrożył szereg ulepszeń technicznych mających na celu dostosowanie się do standardów
Grupy SARIA. Mówi Marius Vladescu, dyrektor
zarządzający Clean Tech: „Osiągnęliśmy już znaczący postęp w wielu dziedzinach, ale nadal
mamy jeszcze pewne cele do zrealizowania. ”

Firma Clean Tech ma
na celu priorytetowe
zaopatrzenie producentów karmy dla
zwierząt domowych

Ciulnita

Bucharest
Constanta

Clean Tech przetwarza produkty uboczne
z drobiu w zakładzie położonym 100 km
na wschód od Bukaresztu
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Imponujący wzrost
produkcji miesięcznej

8000 t
3500 t
Aby jeszcze bardziej zmodernizować zakład,
Clean Tech wdraża obecnie plan inwestycyjny,
który ma zostać ukończony w ciągu jednego
roku. Marius Vladescu: „Podejmujemy ogromne
wysiłki, zarówno pod względem finansowym,
jak i technologicznym, aby jak najbardziej przyspieszyć te ulepszenia. Nasza integracja z grupą
SARIA przyniosła ogromne korzyści. Teraz mamy
dostęp do najlepszych możliwych standardów,
wiedzy fachowej i know-how w naszej branży.
Możemy również korzystać z międzynarodowej
sieci grupy, aby komunikować się z kolegami i
poznawać aktualne najlepsze praktyki ".
Clean Tech dąży do zapewnienia całkowitej
przejrzystości w zakresie wszystkich ulepszeń
technicznych - nie tylko dla właściwych urzędów,
ale także dla lokalnych mieszkańców. „Oprócz
naszych działań operacyjnych, naszym celem
jest bycie dobrym sąsiadem", mówi Marius
Vladescu. „Wzięcie odpowiedzialności oznacza,
że bierzemy również pod uwagę kwestie społeczne i pozostajemy wrażliwi na nasze lokalne
otoczenie.
Jeśli chodzi o rynki docelowe, Clean Tech dąży
do przekierowania swojej uwagi na sektor najwyższej jakości karmy dla zwierząt domowych

„ Osiągnęliśmy już znaczący postęp w wielu 		
dziedzinach, ale nadal
mamy jeszcze pewne 		
cele do zrealizowania.”
Marius Vladescu,
Dyrektor Zarządzający w SARIA Romania

wspierany przez zmodernizowane procesy produkcyjne i jeszcze lepszą jakość produktów. Ten
cel jest obecnie bardzo możliwy do osiągnięcia
dzięki integracji firmy Clean Tech z Grupą SARIA.
Clean Tech ma dwie kluczowe zalety, które z
pewnością przyczynią się do jego rozwoju: dobry dostęp do surowców i dogodne położenie
geograficzne. Rumunia posiada jeden z najszybciej rozwijających się sektorów przemysłu
drobiarskiego w Unii Europejskiej. Produkcja i
wielkość eksportu rośnie z roku na rok. Ponadto
Ciulnita znajduje się zaledwie 140 kilometrów
od Konstancy, największego portu morskiego w
Rumunii. Dzięki temu Clean Tech ma łatwy dostęp do międzynarodowych rynków drogą morską. Jest to duża zaleta szczególnie w przypadku
przesyłek długodystansowych, a także znacznie
lepsza opcja niż transport drogowy.
Bieżący rozwój Clean Tech przyniesie również
wzajemne korzyści dla przemysłu drobiarskiego
w Rumunii. Marius Vladescu: „Planowana przez
nas inwestycja pozwoli nam stać się jeszcze silniejszym i lepiej pozycjonowanym partnerem
rumuńskiego przemysłu drobiarskiego w nadchodzących latach”.

Branża drobiarska w Rumunii
szybko się rozwija
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Jean-Louis Hurel
ustępuje z zarządu
Grupy SARIA
PO 23 LATACH, JEAN-LOUIS HUREL OPUŚCIŁ GRUPĘ SARIA. W TYM CZASIE ODEGRAŁ SZCZEGÓLNIE WAŻNĄ ROLĘ W
KSZTAŁTOWANIU I ROZWIJANIU DZIAŁALNOŚCI GRUPY WE FRANCJI.

W dniu 30 czerwca 2019 r. Jean-Louis Hurel
ustąpił z zarządu grupy SARIA po 16 latach
członkostwa. Pan Hurel dołączył do SARII w
1996 roku, kiedy to grupa RETHMANN przejęła
działalność utylizacyjną francuskiej firmy SANOFI,
w skład której wchodziły liczne zakłady produkcyjne. Oprócz długoterminowej możliwości pracy
w rodzinnym przedsiębiorstwie, przyciągnął go
ogromny potencjał rozwojowy tej firmy. Nowo
nabyte zakłady ucierpiały z powodu wieloletniego niedoinwestowania, jednak wkrótce się to
zmieniło, gdy Jean-Louis Hurel - w ścisłej
współpracy ze swoimi francuskimi kolegami i
SARIĄ w Niemczech - wprowadził wiele metod
optymalizacji. Przyczyniły się one to do poprawy wydajności, organizacji i technologii w tych
lokalizacjach, a także do zwiększenia popularności firmy na terenie całego kraju. Po dołączeniu do kierownictwa SARIA Francja w 2001
roku, dwa lata później Jean-Louis Hurel został
„Dyrektorem Generalnym" (CEO) SARIA Francja a
ponadto został powołany w skład zarządu Grupy
SARIA.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
na pożegnalnym spotkaniu z
Jean-Louisem Hurelem
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Jedną z najważniejszych kwestii w pierwszych
latach pracy w Grupie SARIA był kryzys wywołany przez BSE [gąbczastą encefalopatię bydła,
zwaną chorobą szalonych krów]. Rozprzestrzenianie się tej choroby nie tylko zwiększyło zapotrzebowanie na usuwanie zwłok padłych
zwierząt, ale także zwiększyło świadomość znaczenia tej usługi wśród urzędowych organów
decyzyjnych we Francji. Mając wspólny cel, jakim
jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się BSE,
SARIA France rozwinęła silne i trwałe relacje zawodowe z odpowiednimi urzędami w tym kraju.

Martin Rethmann, przewodniczący rady nadzorczej grupy SARIA, przekazał Jean-Louisowi
Hurelowi serdeczne wyrazy uznania: „W imieniu
całej rady nadzorczej, mojej rodziny i zarządu
SARII chciałbym serdecznie podziękować Jean-Louisowi Hurelowi za jego wieloletnie zaangażowanie, lojalność i ciężką pracę. Jego wkład w
rozwój naszej działalności gospodarczej, zwłaszcza
we Francji, był niezbędny dla utrzymania ciągłego
wzrostu, który przyczynił się do osiągnięcia
wiodącej pozycji międzynarodowej w naszej
branży".

„We Francji wcześnie i konsekwentnie koncentrowaliśmy się na specjalizacji naszych zakładów
i rozdzielaniu surowców - drobiu, wieprzowiny i
mieszanek - aby osiągnąć najwyższą możliwą
jakość", mówi Jean-Louis Hurel o swojej wczesnej roli w SARII. „Byliśmy pionierami w tym zakresie i dopiero znacznie później nasi konkurenci
dostrzegli korzyści. Specjalizacja dała nam znaczącą przewagę i umożliwiła tworzenie większej
wartości".

Jean-Louis Hurel jest obecnie prezesem
RETHMANN France i członkiem Rady Nadzorczej
Transdev, najnowszego członka grupy RETHMANN.
Arnaud Becard zastąpił go na stanowisku szefa
i dyrektora generalnego firmy SARIA Francja.

Nowa centrala
Grupy SARIA w Selm
NOWY BUDYNEK, ODDANY DO UŻYTKU W 2018 ROKU, OFERUJE NOWOCZESNE ŚRODOWISKO
PRACY DLA OKOŁO 200 PRACOWNIKÓW, A TAKŻE NOWE I WYGODNE ZASOBY DO KOMUNIKACJI
BEZPOŚREDNIEJ I ZDALNEJ.
Kiedy latem 2018 roku SARIA przeniosła się do
nowej siedziby głównej w Selm, położyła podwaliny pod przyszły rozwój całej Grupy SARIA.
Od czasu zajęcia pierwszego budynku w 1983 –
kiedy była to główna siedziba wszystkich oddziałów RETHMANN - SARIA stale się rozrastała
i rozwijała się w skali międzynarodowej. Obecnie
Grupa działa w ponad 20 krajach na całym
świecie. W pewnym momencie tego rozwoju nie
było już możliwe zakwaterowanie wszystkich
pracowników w starym budynku, więc musieli
oni być rozlokowani gdzie indziej. Nowa siedziba
główna w Selm zapewnia funkcje administracyjne zarówno dla firmy SARIA Niemcy, jak i
Grupy SARIA.

Firma RETHMANN SE, spółka holdingowa w
Grupie RETHMANN, usytuowana jest również w
nowej siedzibie na Werner StraBe.
Nowoczesna powierzchnia biurowa ma znacznie
bardziej otwarty układ przestrzenny, sprzyjający
większej wydajności i codziennej interakcji prawie 200 pracowników, tam pracujących. Nowe
sale konferencyjne idealnie nadają się do organizacji doraźnych spotkań i warsztatów, jak
również międzynarodowych wydarzeń, takich
jak spotkania kadry zarządzającej. Najnowocześniejszy sprzęt obejmuje wydajne i łatwe w użyciu
narzędzia do współpracy, np. wideokonferencje.

Nowy budynek oferuje zatem nie tylko dużo
miejsca dla personelu administracyjnego, ale
także umożliwia łatwiejszą i bardziej produktywną komunikację ponad granicami międzynarodowymi. Oczywiście, takie usytuowanie
uwzględnia również ogromne znaczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich; zakorzeniona w Selm, podobnie jak reszta tej rodzinnej
firmy, nowa siedziba główna będzie nadal służyć jako centralne miejsce spotkań i dawać cenne możliwości bardziej wydajnej i efektywnej
współpracy.
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